UNIJNI ROLNICY
NA SPRZEDAŻ
ZAGROŻENIA DLA EUROPEJSKIEGO
ROLNICTWA PŁYNĄCE Z TTIP
KWIECIEŃ 2016

Autorki: Emily Diamand, Mute Schimpf
Współpraca i redakcja: Adrian Bebb, Andrew Kennedy
Tłumaczenie: Małgorzata Juszczak

Redakcja wersji polskiej: Maria Świetlik
Autorki raportu dziękują za wnikliwe komentarze do raportu
następującym ekspertom: Jean Christophe Bureau, Alan Matthews,
Leokadia Oręziak.

Projekt graficzny: Lindsay Noble www.lindsayynoble.co.uk

Fundator: Friends of the Earth dziękuje Dyrekcji ds. Środowiska Komisji
Europejskiej za wsparcie finansowe przy wydaniu niniejszej publikacji.
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tego dokumentu ponosi
Friends of the Earth Europe, a przedstawione w nim poglądy nie mogą
być traktowane jako oficjalne stanowisko Fundatora. Fundator nie może
być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO)
Adres biura: ul. Noakowskiego 10 lok. 6A, 00-666 Warszawa, Poland
Phone/Tel.: +48 22 659 62 33
http://www.igo.org.pl
http://www.facebook.com/Instytut.Globalnej.Odpowiedzialnosci
http://www.twitter.com/igo_pl
ISBN 978-83-928244-2-8

SPIS TREŚCI

Streszczenie 3
Wprowadzenie 6
Wpływ TTIP na handel rolny
między UE i USA 8
Oznaczenia geograficzne
w centrum uwagi 16
Wpływ TTIP
na produkcję wołowiny 20
WpływTTIP
na przemysł mleczarski 26
Wpływ TTIP 								
na uprawę roślin 30
Wpływ TTIP
na produkcję drobiu

34

Wpływ TTIP
na produkcję wieprzowiny 38

Wnioski 42
Bibliografia
Przypisy 46

44

Streszczenie
Transatlantyckie Porozumienie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP, ang. Transatlantic
Trade and Investment Partnership) może mieć poważny wpływ na rolnictwo w Unii
Europejskiej.
Korporacyjne grupy lobbingowe po obu stronach Atlantyku chcą uzyskać większy dostęp do
rynków europejskich1,2, jednak żywność produkowana w Europie i Stanach Zjednoczonych
podlega zupełnie innym standardom w zakresie bezpieczeństwa żywności (DG Internal
Policies, 2015), dobrostanu zwierząt (World Animal Protection/Humane Society
International, 2014), czy ochrony środowiska naturalnego (FOE Europe/IATP, 2013).
Obroty w unijnym handlu produktami spożywczymi i napojami szacuje się na 1,2 bln
euro (FoodDrinkEurope, 2015). Wymiana handlowa w tej dziedzinie jest jednak wysoce
zróżnicowana w zależności od sektora rolnictwa, typu producenta i państwa członkowskiego
UE. Niewiele jest badań, które podjęły choćby próbę oceny wpływu TTIP na sektor rolnospożywczy, a te, które są dostępne z trudem radzą sobie ze złożonością tego sektora.
Istniejące badania wskazują, że możliwości eksportowe stworzone dzięki TTIP niekoniecznie
przekładają się na wyższe przychody - Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
(USDA, ang. United States Department of Agriculture) przewiduje spadek cen wypłacanych
unijnym rolnikom we wszystkich kategoriach produktów rolnych (Beckman, et al., 2015).
Europa odnotuje korzyści w zaledwie kilku sektorach rolnictwa, takich jak produkcja serów,
ale nawet te są ściśle zależne od ewentualnej modyfikacji przez Stany Zjednoczone „barier
pozataryfowych”, wykorzystywanych do ograniczania wymiany handlowej (Bureau, et al.,
2014).
Z badań wynika, że TTIP przyczyni się do zwiększenia importu produktów rolno-spożywczych
z USA (Fontaigne, et al., 2013; Beckman, et al., 2015), przy czym unijni rolnicy mogą ponieść
straty, a całe sektory rolnictwa - zostać zagrożone (Bureau, et al. 2014). Także eksporterzy
dostarczający do UE towary z innych regionów świata mogą potencjalnie stracić na
porozumieniu, z uwagi na wyparcie ich przez producentów amerykańskich (Beckman, et
al. 2015). Organizacje rolnicze oraz społeczeństwa obywatelskiego wyrażają zaniepokojenie
faktem, że TTIP doprowadzi do dalszej intensyfikacji rolnictwa i skupienia tego sektora w
rękach korporacji po obu stronach Atlantyku. Ucierpieć może również ochrona konsumentów
i środowiska, gdyż zarówno rząd USA, jak i amerykańskie organizacje producentów otwarcie
nawołują do osłabienia ochrony w takich obszarach jak: dopuszczenie żywności genetycznie
modyfikowanej, normy bezpieczeństwa dotyczące pestycydów, zakaz stosowania
hormonów, czy zabiegów chemicznej redukcji patogenów w produkcji mięsa3.

2

UNIJNIROLNICY
ROLNICYNA
NASPRZEDAŻ
SPRZEDAŻZAGROŻENIA
ZAGROŻENIADLA
DLAEUROPEJSKIEGO
EUROPEJSKIEGOROLNICTWA
ROLNICTWAPŁYNĄCE
PŁYNĄCEZZTTIP
TTIP
UNIJNI

3

OZNACZENIA
GEOGRAFICZNE
Oznaczenia
geograficzne
nadają
chroniony status produktom regionalnym,
których sprzedaż stanowi 6% całkowitej
sprzedaży produktów spożywczych i
win w ramach UE (Chever, et al., 2012).
Komisja Europejska kładzie silny nacisk na
zabezpieczenie oznaczeń geograficznych w
porozumieniu TTIP, jednak amerykańskie
grupy lobbingowe oraz Kongres Stanów
Zjednoczonych stawiają temu zaciekły
opór (US Congress, 2014).
Większość
(90%)
produktów
z
chronionym oznaczeniem geograficznym
eksportowanych poza UE to wina i alkohole
wysokoprocentowe (Chever, et al., 2012) dla wytwórców regionalnych produktów
spożywczych rynki krajowe i unijne są
znacznie ważniejsze (DG Agriculture and
Rural Development, 2015f). W 2010 r. 86%
produktów z chronionym oznaczeniem
geograficznym pochodziło z zaledwie
trzech państw UE (Francji, Włoch i Wielkiej
Brytanii), a pokaźna część tego eksportu
dotyczyła małej liczby produktów, takich
jak szampan, koniak, szkocka whisky, sery
Grana Padano i Parmigiano Reggiano
(Chever, et al., 2012).
Nawet jeśli Komisja Europejska skutecznie
wynegocjuje ochronę dla produktów
z oznaczeniem geograficznym, to i tak
najprawdopodobniej skorzystają na tym
wybrane grupy wytwórców w nielicznych
państwach unijnych. Istnieją obawy, że w
swym dążeniu do osiągnięcia porozumienia
negocjatorzy poświęcą interesy innych
obszarów rolnictwa (ICOS, 2015).

WOŁOWINA
Wszystkie
badania
wykorzystujące
metodę modelowania ekonomicznego
przewidują, że w przypadku zniesienia
unijnych ceł nastąpi znaczący wzrost
importu amerykańskiej wołowiny, nawet o
3 mld dolarów (Fontaigne et al., 2013). Za
szczególnie zagrożone przez import tańszej
wołowiny ze Stanów Zjednoczonych
uznano tradycyjne pastwiskowe hodowle
bydła, wytwarzające mięso wysokiej jakości
- może to przynieść „daleko idące skutki
społeczne i środowiskowe w niektórych
regionach UE” (Bureau, et al., 2014. s. 49).
Amerykański import w tym sektorze
jest obecnie ograniczony z uwagi na
obowiązujący w UE zakaz obrotu mięsem,
w którego produkcji stosowane są hormony
wzrostu4 i poprzez niską kwotę importową
na mięso wolne od hormonów. Choć istnieją
silne naciski by zakaz ten został zniesiony
(Western Livestock Journal, 2015), bardziej
prawdopodobne jest, że UE pozwoli
na wzmożony import amerykańskiej
wołowiny
wolnej
od
hormonów.
Ustalenie limitu wolnocłowego na import
amerykańskiej wołowiny jest bardziej
prawdopodobne niż całkowite zniesienie
ceł, może ono jednak także poważnie
oddziaływać na sytuację rolniczych w UE
(Thelle, et al., 2015). Jedna z francuskich
organizacji rolników zasugerowała, że
spodziewany limit wolnocłowy dla USA,
łącznie z tym określonym niedawno dla
Kanady w ramach umowy CETA, może
spowodować
„spadek
dochodów…
europejskich hodowców bydła o 40 do
50%” (Interbev, 2015).

PRODUKTY
MLECZNE

ROŚLINY
UPRAWNE

Wymiana handlowa w zakresie artykułów
mleczarskich jest złożona - dotyczy
szerokiego wachlarza produktów (od mleka
w proszku po tradycyjnie wytwarzane
sery) i różnej skali sprzedawców (od
międzynarodowych korporacji do małych
gospodarstw rolnych). Zmiana unijnych
kwot na mleko oraz system dotacji już
teraz mają pokaźny wpływ na sektor
mleczarski. Choć Komisji Europejskiej
zależy na uzyskaniu dzięki TTIP lepszego
dostępu do amerykańskich rynków
produktów mlecznych, wiadomo, że w
niedawnych negocjacjach z państwami
Pacyfiku (w ramach umowy TPP) Stany
Zjednoczone dokonały niewielu ustępstw,
które mogłyby zaszkodzić ich rodzimemu
przemysłowi mleczarskiemu (USDA Foreign
Agricultural Service, 2015a).

Zarówno Stany Zjednoczone jak i UE są
wiodącymi producentami w tym zakresie,
choć różnią się pod względem swoich
sztandarowych
upraw
(International
Grains Council, 2016). Wymiana handlowa
jest tu dość niewielka - USA nie jest
ważnym kierunkiem dla wywozu unijnych
zbóż czy roślin oleistych, natomiast
jedynymi znaczącymi amerykańskimi
towarami eksportowanymi do UE są soja
i śruta sojowa (DG Agriculture and Rural
Development, 2015e).

Modele ekonomiczne przewidują pokaźny
wzrost przepływów handlowych w zakresie
mleka i jego przetworów w wyniku przyjęcia
TTIP. Prognozuje się, że amerykański eksport
produktów mlecznych zwiększy się nawet
o 3,7 mld dolarów, choć autorzy raportów
podkreślają, że liczby te należy traktować z
ostrożnością (Bureau et al., 2014; Fontaigne
et al., 2013). Mimo zwiększenia wymiany
handlowej europejscy producenci nabiału
mogą doświadczyć spadku cen (Beckman,
et al., 2015), a w niektórych krajach
członkowskich UE, szczególnie w Austrii,
krajach Beneluksu i w Wielkiej Brytanii,
przewiduje się również spadek wartości
całego sektora mlecznego.
Komisja Europejska przekonuje, że TTIP
spowoduje wzrost eksportu unijnych
produktów mlecznych, jednak skorzystają
na tym głównie producenci serów. Komisja
zdaje się również przykładać dużą wagę
do uzyskania ochrony dla listy towarów z
oznaczeniami geograficznymi, dużą część
których stanowić będą prawdopodobnie
sery. Organizacje rolnicze zgłosiły obawy,
że interesy innych sektorów mleczarskich
zostaną przez Komisję poświęcone w celu
zawarcia porozumienia (ICOS, 2015).

Choć Komisja Europejska zapewnia,
że TTIP nie wpłynie na unijne przepisy
czy procedury dotyczące upraw roślin
genetycznie modyfikowanych (DG Trade,
2015), amerykańskie agencje rządowe
podkreślają w swoich oświadczeniach chęć
włączenia regulacji w zakresie GMO do
negocjacji5.
Z badań wynika, że zniesienie ceł w ramach
TTIP wpłynie negatywnie na produkcję zbóż
w UE, mogąc spowodować jej obniżenie
nawet o 6% w niektórych państwach
członkowskich. Prognozy dla większości
scenariuszy pokazują spadek unijnej
produkcji pszenicy, kukurydzy i rzepaku,
zatem w tym zakresie „porozumienie
handlowe
może
doprowadzić
do
zwiększonego importu z USA” (Bureau et al,
2014, p 57). Trudno jednak przewidzieć na
tej podstawie wpływ TTIP na producentów
roślin, gdyż mogą oni uprawiać różne
gatunki.

DRÓB I JAJA

WIEPRZOWINA

Wymiana handlowa między USA i UE w
zakresie produktów drobiowych i jaj jest
niewielka (European Commission, 2016),
jednak amerykańskie grupy lobbingowe
chcą wykorzystać TTIP do otwarcia
unijnego rynku na amerykańskie towary.
Europejskie organizacje producentów
są tym faktem zaniepokojone - podczas
gdy w UE producenci drobiu i jaj
muszą sprostać bardziej restrykcyjnym
wymogom prawnym, standardy w zakresie
dobrostanu zwierząt są w USA na ogół
niższe, gdyż funkcjonuje przeważnie
jedynie dobrowolny kodeks postępowania
(National Chicken Council, 2012)6. Mimo
to kwestie dobrostanu zwierząt zostały
wyłączone z porozumienia TTIP.

Unijna
produkcja
wieprzowiny
dwukrotnie przewyższa amerykańską
(DG Agriculture and Rural Development,
2014). Charakteryzuje się też wyższymi
standardami w zakresie dobrostanu
zwierząt (World Animal Protection/
Humane Society International, 2014).
Unijny rynek wieprzowiny jest - zaraz po
Chinach - drugi na świecie, stąd tak silne
zainteresowanie amerykańskich grup
lobbingowych, by uzyskać do niego dostęp
(National Pork Producer’s Council, 2013).
Obecnie jednak import wieprzowiny ze
Stanów Zjednoczonych jest niewielki,
gdyż UE - w trosce o bezpieczeństwo
konsumentek i konsumentów - nie
zezwala na wprowadzanie do obrotu mięsa
zawierającego pozostałości stymulatorów
wzrostu, takich jak raktopamina. W USA
hormon ten stosuje się u 60-80% świń
(Strom, 2015).

Także normy dotyczące bezpieczeństwa
i higieny żywności w EU i USA znacznie
różnią się od siebie, przy czym unijne
podejście „od pola do stołu” (ang. farm to
fork) jest bardziej kosztowne (van Horne
& Bondt, 2014). Różnice te powodują, że
import amerykańskiego mięsa drobiowego
z USA jest ograniczony (UE nie zezwala
na stosowanie zabiegów chemicznej
redukcji patogenów w produkcji mięsa
drobiowego). Istnieje jednak obawa, że
Komisja Europejska może przygotowywać
grunt pod zatwierdzenie takich praktyk,
torując tym samym drogę dla importu
tańszych
produktów
ze
Stanów
Zjednoczonych7.
USDA przewiduje tylko niewielki wzrost
amerykańskiego eksportu produktów
drobiowych wskutek podpisania TTIP
(Beckman, et al., 2015). Inne analizy
sugerują, że jest to związane z faktem, iż
import mięsa drobiowego z USA będzie
musiał dodatkowo stawić czoła silnej
konkurencji ze strony Brazylii i Tajlandii
(van Horne & Bondt, 2015), które stanowią
obecnie główne źródło przywozu mięsa
drobiowego do UE. Może to doprowadzić
do spadku cen. W żadnym z modeli
ekonomicznych nie podjęto się analizy
wpływu TTIP na produkcję jaj.

Równie silnie jak o zniesienie zakazu
stosowania raktopaminy, amerykańskie
grupy lobbingowe walczą o całkowitą
likwidację taryf celnych. W swej historii
UE zawsze starała się chronić sektor
wieprzowiny. Bardziej prawdopodobne jest
więc, że UE zaoferuje pokaźny kontyngent
bezcłowy na mięso zwierząt, których wzrost
nie był wspomagany hormonami. Może
to zachęcić amerykańskich producentów
wieprzowiny do zwiększenia tej części
produkcji, którą wytwarzają bez użycia
hormonów wzrostu.
Większość badań modelowych nie
rozpatruje wieprzowiny oddzielnie od
innego rodzaju mięs, przewiduje jednak,
że likwidacja taryf może doprowadzić
do spadku w unijnym sektorze „białego
mięsa” (w krajach bałtyckich nawet o 9%),
jak również do „znacznego zwiększenia
importu
oraz...
nowych
wyzwań
ekonomicznych dla unijnych producentów
” (Bureau, et al., 2014, s. 57).

Z uwagi na złożoność handlu produktami
mlecznymi oraz powiązania między
cenami towarów a cenami skupu mleka od
rolników trudno przewidzieć skutki TTIP.
Potrzebna jest głębsza analiza skutków
wprowadzenia wspólnego rynku USAUE dla przetrwania małych i średnich
producentów mleka.
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Wprowadzenie
Od 2001 r. Światowa Organizacja Handlu (WTO) próbuje wypracować
porozumienie handlowe między wszystkimi 164 krajami członkowskimi
w ramach tak zwanej Rundy z Doha. Pod koniec lat dwutysięcznych
wielostronne negocjacje utknęły w martwym punkcie, czego efektem
było namnożenie się dwustronnych umów handlowych. W ostatnim
dziesięcioleciu Unia Europejska (UE) podpisała porozumienia handlowe
z Kolumbią, Peru, Ukrainą, RPA i Wietnamem, a w 2011 r. rząd Stanów
Zjednoczonych i Komisja Europejska powołały tzw. Grupę Roboczą
Wysokiego Szczebla ds. Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego (ang.
High Level Working Group on Jobs and Growth). Grupa ta stworzyła
podwaliny dla Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu
i Inwestycji (TTIP) między USA a UE, postulując, by porozumienie
„w krótkim czasie zniosło wszelkie cła w handlu dwustronnym ...
eliminując wszystkie bariery taryfowe, za wyjątkiem tych najbardziej
newralgicznych.” (High Level Working Group, 2013). TTIP stało się
od tego czasu kwestią o tak ogromnym znaczeniu politycznym i
gospodarczym, że uznawane jest za temat „od którego w dużej mierze
będzie zależał sukces obecnej Komisji [Europejskiej]” (Bendini, 2015, s. 4).
Handel towarami rolnymi jest tylko jednym z sektorów negocjowanych
w ramach TTIP i stanowi zaledwie ułamek całej wymiany handlowej
między USA a UE. W 2014 r. produkty rolne stanowiły tylko
5,3% całkowitego eksportu unijnego do USA i 5,1% całkowitego
amerykańskiego eksportu do UE (European Commission, 2015a).
USA absorbuje jednak 13% unijnego eksportu produktów rolnospożywczych, więcej niż jakiekolwiek inne państwo na świecie
(European Commission, 2015a). Co więcej rolnictwo było przyczynkiem
do kilku zajadłych sporów handlowych, takich jak dyskusja na temat
dotowania upraw, stosowania bydlęcego hormonu wzrostu, czy
dopuszczenia organizmów genetycznie modyfikowanych. Wreszcie,
rolnictwo ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne, pejzaż,
zdrowie publiczne, ma również ogromne znaczenie kulturowe i jest
silne reprezentowane przez korporacyjne grupy lobbingowe po obu
stronach Atlantyku.

„Interesy sektora rolnego
w Stanach Zjednoczonych...
nie są na tyle silne politycznie,
by przeforsować negocjowane
porozumienie, są jednak z
pewnością wystarczająco silne,
by je zablokować...”

Tom Vilsack, sekretarz ds. rolnictwa USA
(Reuters, 2015)

„Nie sądzę, by
porozumienie TTIP zostało
zatwierdzone przez Kongres
USA, jeśli nie poprze go
amerykański sektor rolny”

Choć sektor rolny stanowi niewielką część negocjowanej wymiany
handlowej, ma zatem o wiele większe znaczenie niż można by się
tego spodziewać. Stany Zjednoczone stawiają sobie w negocjacjach
bardzo jasny cel, a mianowicie: „w pełni wykorzystać potencjał
eksportowy amerykańskich produktów rolnych poprzez zniesienie ceł
i kontyngentów stanowiących przeszkodę dla eksportu”. (Office of the
United States Trade Representative, 2014)

James Mulhern, prezes Narodowej
Federacji Producentów Mleka USA
(Maler & Hutchison, 2015)

DYSKUSJA WOKÓŁ BARIER W HANDLU „BARIERY POZATARYFOWE”
Negocjacje wokół TTIP obejmują dwa rodzaje działalności
władz wpływające na wymianę handlową. Pierwszą z nich są
cła i kontyngenty nakładane na towary importowe. Druga to
szeroki wachlarz regulacji i procedur, odmiennych w UE i USA,
określanych w rokowaniach mianem „barier pozataryfowych”.

CŁA I KONTYNGENTY TARYFOWE
Bariery taryfowe to podatki lub opłaty celne nakładane na
importowane towary zanim trafią na dany rynek, zazwyczaj
wyrażane jako procent wartości produktu. Bariery te chronią
lokalnych producentów poprzez podnoszenie cen towarów
importowanych i uznawane są za przeszkodę dla wolnego
handlu. Pewnym rodzajem bariery taryfowej jest kontyngent
taryfowy, w ramach którego stosuje się obniżone lub zerowe
stawki celne dla wyznaczonej ilości (kwoty) importowanych
towarów. Innym jeszcze wariantem jest preferencyjny
kontyngent taryfowy, czyli stosowanie obniżonych lub zerowych
stawek celnych dla wyznaczonej ilości (kwoty) importowanych
towarów z konkretnego kraju lub grupy krajów. Kontyngenty
można stosować w celu osiągnięcia kompromisu, pozwalając
na otwarcie rynków na import do pewnego stopnia.
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Większość porozumień o wolnym handlu skupia się na redukcji
stawek celnych, jednak UE i USA negocjują również złagodzenie
„barier pozataryfowych”. Są to wymogi prawne, które muszą
spełnić importowane towary zanim zostaną dopuszczone
do sprzedaży w kraju importującym. Stwierdzono, że 80%
negocjacji TTIP dotyczy „barier pozataryfowych”, a tylko 20%
taryf celnych (Euractiv, 2015).
W przypadku sektora rolno-spożywczego „bariery pozataryfowe”
można z grubsza podzielić na dwie kategorie (United
Nations UNCTAD, 2015). Pierwsza to przepisy i ograniczenia
związane z bezpieczeństwem żywności, ochroną zdrowia
roślin, zwierząt i ludzi, zapobieganiem rozprzestrzeniania się
szkodników i chorób oraz ochroną bioróżnorodności. Znane
są one jako „normy sanitarne i fitosanitarne” (SPS, ang.
sanitary and phytosanitary measures). Innym rodzajem „barier
pozataryfowych” są odmienne w USA i UE regulacje i wymogi
techniczne, m.in. dotyczące rejestracji, znakowania, pakowania,
monitorowania, czy transportu produktów spożywczych,
określane łącznie jako „bariery techniczne w handlu” (TBT, ang.
technical barriers to trade).

UNIJNIROLNICY
ROLNICYNA
NASPRZEDAŻ
SPRZEDAŻZAGROŻENIA
ZAGROŻENIADLA
DLAEUROPEJSKIEGO
EUROPEJSKIEGOROLNICTWA
ROLNICTWAPŁYNĄCE
PŁYNĄCEZZTTIP
TTIP
UNIJNI

TABELA 1. DZIAŁANIA UE POSTRZEGANE PRZEZ USA
JAKO NIEUZASADNIONE BARIERY W HANDLU

Działanie UE
Zakaz importu wołowiny
produkowanej ze zwierząt, u
których stosowano hormony
wzrostu

Opinia rządu USA
„nie poparte badaniami naukowymi” (US
Trade Representative, 2014, s. 16)

Zakaz importu wieprzowiny
„niektórzy partnerzy handlowi uwzględniają
pochodzącej ze zwierząt, u których przesłanki inne niż naukowe” (US Trade
stosowano hormon wzrostu
Representative, 2014, s. 19)
raktopaminę
Wymagania w zakresie
identyfikowalności produktów
spożywczych wytworzonych na
bazie organizmów genetycznie
modyfikowanych

„nieosiągalne w praktyce handlowej” (US
Trade Representative, 2014, s. 44)

Strefy buforowe między
uprawami GMO a
konwencjonalnymi, zapobiegające
zapyleniom krzyżowym

„niepotrzebne i uciążliwe” (US Trade
Representative, 2014, s. 44)

Znakowanie żywności GMO

„tworzy bariery techniczne w handlu,
błędnie sugerując, że taka żywność
nie jest bezpieczna” (US Trade
Representative, 2014, s. 21)

„W tej walce [przeciw
TTIP] chodzi o obronę
rolnictwa zarówno w
USA, jak i w UE przed
modelem rolnictwa
przemysłowego, które
niszczy zarówno
środowisko naturalne,
jak i zdrowie ludzi, w
którym tak zwierzęta,
jak i ludzie są
eksploatowani”

European Coordination
Via Campesina (ECVC, 2015)

„nie wydaje się być poparte nauką” (US
Zakaz importu mięsa drobiowego
poddanego chemicznym zabiegom Trade Representative, 2014, s. 47);
redukcji patogenów
Obowiązujące w UE dopuszczalne „bezzasadnie niskie wartości” (US Trade
poziomy pozostałości pestycydów Representative, 2014, s. 25)
w żywności
Niższa dopuszczalna liczba
komórek somatycznych w mleku

„kryterium dotyczące raczej jakości niż
bezpieczeństwa żywności” (US Trade
Representative, 2014, s. 47).
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Wpływ TTIP na handel rolny między UE i USA
Wymiana handlowa UE-USA obejmuje szeroki wachlarz produktów rolno-spożywczych. Blisko dwie trzecie unijnego eksportu stanowią
wysoko przetworzone towary luksusowe (Grueff & Tangerman, 2013), takie jak wino, whisky, czy sery. Tymczasem amerykański eksport
jest zdominowany przez produkty niekonfekcjonowane oraz pasze dla zwierząt. Choć w 2015 r. UE odnotowała nadwyżkę w handlu
surowcami rolnymi z USA wynoszącą 7,2 mld euro, zawdzięcza to głównie alkoholowi, który stanowił 45% wartości eksportu (European
Commission, 2016). Jeśli usuniemy z tego bilansu alkohol, unijna nadwyżka w handlu ze Stanami Zjednoczonymi wyniesie już tylko 97
mln euro (tabela 2).

Tabela 2. Handel towarami rolno-spożywczymi pomiędzy USA i UE w 2015 r.
(European Commission, 2016)

8

STANY ZJEDNOCZONE JAKO NAJWIĘKSZY IMPORTER UNIJNYCH
PRODUKTÓW ROLNYCH (EUROPEAN COMMISSION, 2016)
Jednak struktura handlu rolnego z USA różni się znacząco między poszczególnymi krajami członkowskimi
UE. Dla wielu z nich, szczególnie tych spoza UE-15, USA nie jest ważnym partnerem handlowym.
Największymi eksporterami towarów rolno-spożywczych do USA są Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia
i Niemcy, natomiast największymi importerami produktów amerykańskich - Niemcy, Hiszpania, Holandia
i Wielka Brytania.
Choć często mówi się, że cła nie są największą przeszkodą w handlu między USA a UE, obie strony
nakładają cła importowe na produkty rolne (tabela 3).

20 najważniejszych unijnych
towarów rolno-spożywczych
eksportowanych do USA (2015)

Wartość
w mln
EUR

Udział
w%

20 najważniejszych amerykańskich Wartość Udział
towarów rolno-spożywcze
w mln
w%
eksportowanych do UE (2015)
EUR

Wódki, likiery i wermut

3 867

19,9

Owoce tropikalne - świeże lub suszone,
orzechy i przyprawy

2 695

22,5

Wino, cydr i ocet

3 321

17,1

Soja

1 727

14,4

Piwo

1 468

7,6

Wódki, likiery i wermut

823

Woda i napoje bezalkoholowe

980

5

Przetwory spożywcze (nie sprecyzowane)

Sery

905

4,7

Przetwory z warzyw, owoców lub orzechów

834

Makarony, wypieki, ciastka i chleb

Tabela 3. Przykłady średnich taryf celnych wg kategorii, 2010 r.
(Bureau et al., 2014)
Kategoria towarów

Wysokość taryf
celnych nałożonych
przez USA na
produkty unijne

Wysokość taryf celnych
nałożonych przez UE na
produkty amerykańskie

6,9

Produkty mleczne

20,2%

42%

523

4,4

Cukier

18,7%

24,3%

Wino, cydr i ocet

509

4,2

„Pozostałe przetwory spożywcze”

9,4%

-

4,3

Makuchy

432

3,6

„Przetwory spożywcze z warzyw”

7,6%

18,4%

820

4,2

Surowiec tytoniowy

365

3,0

„Przetwory spożywcze ze zbóż”

5,8%

8,5%

Oliwa z oliwek

800

4,1

Warzywa - świeże, chłodzone, suszone

329

2,7

Warzywa

4,8%

10,6%

Czekolada, słodycze, lody

653

3,4

Karma dla zwierząt domowych

307

2,6

Mięso

4,7%

45,1%

Przetwory spożywcze (nie sprecyzowane)

493

2,5

Nasiona oleiste inne niż soja

305

2,5

Żywe zwierzęta

374

1,9

Pszenica

296

2,5

Kazeina, substancje białkowe, skrobia
modyfikowana

351

1,8

Przetwory z warzyw, owoców lub orzechów

271

2,3

Gumy, żywice i ekstrakty roślinne

286

1,5

Kazeina, skrobia modyfikowana i inne

268

2,2

Warzywa - świeże, chłodzone, suszone

269

1,4

Mięso wołowe - świeże, chłodzone,
mrożone

236

2,0

Mięso wieprzowe - świeże, chłodzone,
mrożone

268

1,4

Owoce - świeże lub suszone, za wyjątkiem
cytrusów i owoców tropikalnych

210

1,8

Kawa niepalona, herbata luzem oraz mate

265

1,4

Pozostałe pasze i składniki przeznaczone
dla zwierząt

204

1,7

Olejki eteryczne

215

1,1

Oleje roślinne, za wyjątkiem oleju
palmowego i oliwy z oliwek

200

1,7

Karma dla zwierząt domowych

213

1,1

Kwasy tłuszczowe i woski

172

1,4

Przetwory mięsne

191

1,0

Olejki eteryczne

166

1,4

Owoce tropikalne - świeże lub suszone,
orzechy i przyprawy

190

1,0

Produkty nie przypisane do żadnej kategorii

161

1,3

Pozostałe produkty

2 645

13,6

Pozostałe produkty

1 787

14,9

Łącznie

19 407

Łącznie

11 986

Unijny bilans handlu produktami rolnymi z USA

7 241

Unijny bilans handlu produktami rolnymi z USA, wyłączając alkohol

97

UNIJNI ROLNICY NA SPRZEDAŻ ZAGROŻENIA DLA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA PŁYNĄCE Z TTIP

Podobnie jak w kwestii taryf, między USA i UE istnieje wiele różnic w zakresie regulacji,
środków bezpieczeństwa, procedur i monitorowania. Są to właśnie „bariery pozataryfowe”
utrudniające w praktyce dostęp do rynków, choć nie to było celem ich wprowadzenia (patrz
punkt 1). Często trudno uzyskać szczegółowe informacje na temat tych barier, choć państwa
mają obowiązek powiadomić Światową Organizację Handlu o wszelkich zmianach w
tym zakresie. W przeprowadzonej niedawno analizie wskazano, że USA poinformowała o
wprowadzeniu nowych lub modyfikacji dotychczasowych norm sanitarnych i fitosanitarnych
(SPS) dla 98% importowanych towarów rolno-spożywczych oraz o nowych lub zmodyfikowanych
„barierach technicznych w handlu” dla 87,6% importowanych towarów. Unia Europejska z
kolei poinformowała o nowych lub zmodyfikowanych normach SPS dla 97,6% importowanych
produktów rolno-spożywczych oraz nowych lub zmodyfikowanych „barierach technicznych w
handlu” dla 100% importowanych wyrobów (Bureau et al., 2014).

PROBLEMATYCZNE WSPARCIE DLA ROLNICTWA
USA i EU posiadają bardzo odmienne systemy dotowania rolnictwa. Amerykańska ustawa rolna z 2014 r.
zmieniła mechanizmy wsparcia na system „zarządzania ryzykiem” poprzez dotowanie umów ubezpieczenia
upraw rolnych. Tymczasem około 60% unijnego wsparcia przejawia się w formie dopłat bezpośrednich, a
jedynie 1% stanowią ubezpieczenia (DG Internal Policies, 2014). Unijna regulacja 1305/2013 wymaga od
państw członkowskich wdrożenia akredytowanych mechanizmów ubezpieczeniowych dla rolników, jednak
Komisja stwierdziła, że „wątpliwym jest, by takie narzędzia do zarządzania ryzykiem zostały opracowane w
UE [do 2020 r.]” (DG Internal Policies, 2014, s. 16).
Rolnicy po obu stronach Atlantyku otrzymują znaczne wsparcie finansowe, jednak europejskie zrzeszenia
producentów rolnych przekonują, że system amerykański potęguje wahania cenowe, chroniąc rolników przed
wpływem spadku cen, podczas gdy system unijny pozostawia rolników bez jakiejkolwiek ochrony w takiej
sytuacji (Confederation Paysanne). Reforma mechanizmów wspierania gospodarstw została wyłączona z
negocjacji TTIP, co oznacza, że amerykańscy i europejscy rolnicy mogą w efekcie konkurować na wspólnym
rynku, ale korzystając z odmiennych mechanizmów wsparcia.
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PROGNOZOWANE SKUTKI
TTIP DLA ROLNICTWA
Choć mocno podkreśla się korzyści ekonomiczne mające płynąć z
umowy o wolnym handlu USA-EU, zaledwie kilka analiz podjęło
próby modelowania wpływu ekonomicznego TTIP na rolnictwo i
przemysł spożywczy (tabela 4).
Na poparcie stwierdzenia, jakoby TTIP miało przynieść wymierne
korzyści gospodarcze, Komisja Europejska posłużyła się badaniem
z 2013 r. przeprowadzonym przez Centrum Badań nad Polityką
Gospodarczą (ang. Centre for Economic Policy Research) (Francois
et al., 2013), które jednak rozpatrywało rolnictwo, rybołówstwo
i leśnictwo w ramach jednej kategorii, tak jakby dziedziny te
tworzyły jednolity sektor. Choć badanie przewiduje niewielki
wzrost produkcji (0,03% dla rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa;
0,06% dla przemysłu spożywczego), nie można na jego podstawie
wysnuć wniosków dla poszczególnych sektorów rolnictwa.
Ponadto model ten zakłada praktycznie całkowite zniesienie ceł
na produkty rolne, co jest mało prawdopodobnym scenariuszem,
biorąc pod uwagę fakt, że w innych umowach handlowych
zarówno USA, jak i UE utrzymały ochronę ważnych sektorów
rolnych – konkretnie wieprzowiny i wołowiny w przypadku UE oraz
produktów mlecznych w przypadku USA.
Bardziej wnikliwej analizy dokonało Centre d’Etudes Prospectives
et d’Informations Internationales (CEPII) (Fontaigne, Gourdon &
Jean, 2013). Badanie to analizuje konsekwencje usunięcia części
„barier pozataryfowych” oddziaływających na handel rolny oraz
skutki zniesienia ceł dla konkretnych sektorów rolnictwa. Mimo
że badanie przewiduje pokaźny wzrost obrotów w handlu rolnym
wskutek przyjęcia porozumienia, skorzystają na tym głównie
producenci amerykańscy. Przewiduje się spadek udziału rolnictwa
w unijnym PKB o 0,8% i zwiększenie produkcji rolnej w USA o
1,9%. Autorzy badania sugerują, że obroty wzrosną najbardziej w
handlu produktami mlecznymi, roślinami włóknistymi i mięsem,
przy czym głównie będą dotyczyć towarów pochodzących od
amerykańskich eksporterów. Jednocześnie sektory najbardziej
wrażliwe na zniesienie ceł to amerykańska branża mleczarska i
unijna branża mięsna, w szczególności sektor wołowiny.

Tabela 4. Porównanie prognoz dotyczących wpływu TTIP
na sektor rolno-spożywczy
Z kolei w 2014 r. Parlament Europejski zlecił wykonanie
kompleksowego badania modelowego mającego analizować
skutki TTIP dla rolnictwa (Bureau et al., 2014). Naukowcy wykonali
modele różnorakich scenariuszy redukcji ceł i zniesienia „barier
pozataryfowych”. W scenariuszu „odniesienia” model przewiduje,
że unijny eksport do USA może wzrosnąć o 56%, natomiast
amerykański eksport do EU mógłby zwiększyć się o 116%. Wszystkie
scenariusze przewidują spadek udziału rolnictwa w unijnym PKB
na poziomie 0,3 - 0,7%. Badacze doszli również do wniosku, że
likwidacja taryf celnych będzie miała niewielki wpływ na wymianę
handlową, podczas gdy redukcja kosztów związanych z „barierami
pozataryfowymi” spowoduje istotne zmiany. Zakładając na
przykład 25% redukcję unijnych „barier pozataryfowych” na
produkty mleczne oczekuje się wzrostu amerykańskiego eksportu
do UE na poziomie 2000%.
W badaniu przeanalizowano również konsekwencje przyjęcia
umowy dla poszczególnych państw członkowskich. Przewiduje się,
że kraje bałtyckie mogą doświadczyć spadku w produkcji całego
sektora rolno-spożywczego o 1,3%, a w sektorze wieprzowiny
i drobiu o 9,6% (co stanowi 12,4% udziału rolnictwa w PKB
tych krajów). Badanie prognozuje także zmniejszenie udziału
następujących grup produktów w PKB niektórych krajów: owoców
i warzyw w Hiszpanii i Włoszech, zbóż w Hiszpanii i Francji,
produktów mlecznych w krajach Beneluksu, Austrii, Niemczech i
Wielkiej Brytanii. Są to ważne sektory gospodarki narodowej tych
państw.

Ośrodek badawczy

Założenia i metodyka

Prognozy

Centrum Badań nad
Polityką Gospodarczą
(CEPR) (Francois et al.,
2013)

Uzgodnienia dla rolnictwa wyłącznie w sprawie
barier taryfowych przy zniesieniu 98% ceł.

Wzrost produkcji w unijnym sektorze leśnictwa,
rybołówstwa i rolnictwa na poziomie 0,03%.

Sektor rolno-spożywczy podzielono tylko na
„rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo” oraz
„żywność przetworzoną”.

Wzrost produkcji w unijnym sektorze żywności
przetwarzanej na poziomie 0,06%.

Centre d’Etudes
Prospectives et
d’Informations
Internationales (CEPII)
(Fontaigne, Gourdon &
Jean, 2013)

Zniesienie taryf celnych w rolnictwie.

Wzrost wartości eksportu amerykańskich towarów rolnospożywczych na poziomie 168%.

Zmniejszenie ekwiwalentu taryfowego „barier
pozataryfowych” o 25%.
Handel rolny podzielony na obszerne kategorie.
Napoje alkoholowe rozpatrywano niezależnie od
produktów spożywczych.

Wzrost wartości eksportu unijnych towarów rolnospożywczych na poziomie 149%.
Udział rolnictwa w unijnym PKB spada o 0,8% (5,8 mld
dolarów przy cenach z 2007 r.)
Udział rolnictwa w PKB spada w: Niemczech (-1,2 mld
dolarów); Wielkiej Brytanii (-1,1 mld dolarów); Francji (-700
mln dolarów); „Europie Południowej” (-1,1 mld dolarów).

Parlament Europejski
(Bureau et al., 2014)

Stworzono modele dla kilku scenariuszy.
Scenariusz „odniesienia”: 25% redukcja barier
pozataryfowych, likwidacja wszystkich opłat
celnych do 2025 r.
Handel rolny podzielony na kategorie.
Wpływ na poszczególne kraje członkowskie / grupy
krajów.

Sekcja Analiz
Ekonomicznych
Departamentu Rolnictwa
USA (USDA ERS)
(Beckman et al., 2015)

Unijny eksport wzrasta o 56%, m. in. dla towarów takich
jak napoje, tytoń, produkty mleczne i „pozostałe produkty
spożywcze” (w tym przetwory rybne, warzywne, mąka i
soki).
Amerykański eksport wzrasta o 116%, m. in. dla towarów
takich jak „pozostałe produkty spożywcze”, produkty
mleczne, owoce i warzywa, mięso drobiowe i zboża.
Zmiany spowodowane głównie redukcją barier
pozataryfowych.

Wykorzystuje bardziej aktualne dane (z 2011 r.).

Amerykański eksport wzrasta o 5,475 mld dolarów.

Nie analizowano handlu rolnego dla
poszczególnych krajów członkowskich, ale
podzielono go na 38 kategorii.

Unijny eksport wzrasta o 747 mln dolarów.

3 scenariusze: zniesienie wszystkich taryf celnych
i kontyngentów; zniesienie konkretnych barier
pozataryfowych; wpływ częstszego wybierania
towarów krajowych przez konsumentów.
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Udział rolnictwa w PKB Stanów Zjednoczonych wzrasta o
1,9% (6,6 mld dolarów przy cenach z 2007 r.)

Eksport amerykański wzrasta w niemalże wszystkich
kategoriach towarów spożywczych.
Ceny rynkowe w UE spadają we wszystkich kategoriach
żywności.
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CO MOŻE NAS CZEKAĆ - WNIOSKI 			
Z UMÓW CETA I TPP
Ostatnio wynegocjowane przez USA i UE umowy o wolnym handlu
mogą stanowić wskazówkę w zakresie tego, jak USA i UE potraktują
produkty rolne w negocjacjach na temat TTIP.

Tabela 5. Niektóre „kontrowersyjne” bariery pozataryfowe
wskazane przez USDA (Arita, Mitchell & Beckman, 2015)
Bariera pozataryfowa

Kategoria
towarów

Koszt wyrażony jako
ekwiwalent taryfowy
(%) przeliczony przez
(Arita, Mitchell &
Beckman, 2015)

Prognoza USDA w przypadku
usunięcia bariery (Beckman et
al., 2015)

Ograniczenia UE dotyczące mięsa
produkowanego z użyciem hormonów
wzrostu i pewnych antybiotyków

Wołowina

23% - 24%

Wzrost amerykańskiego importu:
1,861 mld dolarów

W porozumieniu między UE a Kanadą (CETA) UE zgodziła się na
zniesienie w rolnictwie 92,2% opłat celnych, co później podniesiono do
poziomu 93,8%, z pewnymi wyjątkami (European Commission, 2014b).
„System cen wejścia” utrzymano dla jabłek, owoców cytrusowych, kiwi,
sałaty i cykorii, brzoskwiń i nektarynek, gruszek, truskawek, słodkiej
papryki, winogron stołowych i pomidorów (w ten sposób ogranicza się
napływ do UE towarów poniżej określonego poziomu cenowego).
Ustalono wysokość bezcłowych kontyngentów na eksport wołowiny,
wieprzowiny i kukurydzy w puszkach.
Z porozumienia wyłączono kurczaki i indyki oraz jaja i produkty
jajeczne.
W Partnerstwie Transpacyficznym (TPP, ang. Trans-Pacific Partnership,)
Stany Zjednoczone przystały na usunięcie ceł na prawie wszystkie
towary rolne importowane z krajów partnerskich, ale wprowadziły
kontyngenty importowe na cukier i produkty mleczne (USDA Foreign
Agricultural Service, 2015).
Choć UE udało się jak dotąd utrzymać ochronę dla szerokiej gamy
produktów, nie można zapominać, że w TPP USA mocno broniło
swojego przemysłu mleczarskiego. Komisja Europejska przedstawia
sektor mleczarski jako obszar, który ma być źródłem istotnych zysków
po przyjęciu TTIP, nie można będzie jednak tego osiągnąć, jeśli USA
zajmie takie samo stanowisko jak w przypadku umowy handlowej
zawartej z krajami Pacyfiku.

Unijna produkcja: - 1,52%
Ograniczenia UE dotyczące mięsa
produkowanego z użyciem stymulatorów
wzrostu oraz inne unijne normy sanitarne i
fitosanitarne

Niektóre z modeli USDA zdają się być zbyt ambitne - badacze zakładają, że
UE usunie wszystkie „bariery pozataryfowe” postrzegane jako kosztowne
dla USA. Dzieje się tak, mimo wdrożenia i utrzymywania przez UE środków
ochrony konsumentów w obliczu sporów handlowych. Zniesienie wszystkich
tych barier byłoby ogromnym ustępstwem ze strony Komisji Europejskiej i
mało prawdopodobne, by zatwierdził je Parlament Europejski, czy państwa
członkowskie UE.

81%

Wzrost amerykańskiego eksportu:
2,394 mld dolarów

Unijna produkcja: - 2,97%
Ograniczenia UE dotyczące mięsa, przy
produkcji którego stosowano zabiegi
chemicznej redukcji patogenów (płukanie
chlorem, etc.)

Drób

102%

Wzrost amerykańskiego eksportu: 33
mln dolarów

Unijna produkcja: - 0,08%
Dopuszczenie i regulacja sprzedaży
żywności produkowanej z organizmów
genetycznie modyfikowanych przez UE

Dopuszczalne w UE poziomy pozostałości
pestycydów i innych substancji

Najnowsze badanie pochodzi z Sekcji Analiz Ekonomicznych Departamentu
Rolnictwa USA (USDA ERS, ang. United States Department of Agriculture,
Economic Research Service) (Beckman et al., 2015). Choć nie analizuje ono
skutków umowy na poziomie państw członkowskich, dostarcza najbardziej
jak dotąd szczegółowych informacji z rozróżnieniem na poszczególne sektory,
dzieląc handel rolny na 38 kategorii. W modelu tym uwzględniono usunięcie
taryf, ale także zniesienie różnych „barier pozataryfowych” zidentyfikowanych
przez USDA jako generujące wysokie koszty dla USA (tabela 5). USDA
przewiduje, że w przypadku ich eliminacji, nastąpi znaczny wzrost wartości
amerykańskiego eksportu, co skutkować będzie spadkiem cen rynkowych i
poziomu produkcji w UE.

Wieprzowina

Soja

17%

Kukurydza

79%

Warzywa

53%

Wzrost amerykańskiego eksportu soi:
861 mln dolarów
Wzrost amerykańskiego eksportu
kukurydzy: 361 mln dolarów
Wzrost amerykańskiego eksportu warzyw:
466 mln dolarów
Unijna produkcja: - 0,04

Proces zatwierdzania importu z USA
nowych owoców i warzyw (ocena
zagrożenia szkodnikami)

Owoce

35%

Warzywa

37%

Wzrost amerykańskiego eksportu owoców:
187 mln dolarów
Wzrost unijnego eksportu warzyw: 613
mln dolarów
Unijna produkcja: - 0,04

Owoce

45%

Wzrost unijnego eksportu owoców:
495 mln dolarów
Unijna produkcja: + 1,13%

Abstrahując od wspomnianych „barier pozataryfowych”, model USDA
analizuje sytuację, w której w handlu rolnym zniesione zostaną wszystkie
cła i kontyngenty. Badanie przewiduje, że wartość amerykańskiego eksportu
wzrośnie wtedy o 5,475 mld dolarów, natomiast eksport z UE do USA tylko o
747 mln dolarów. Amerykański eksport zwiększa się niemalże we wszystkich
kategoriach, czemu odpowiadają spadki unijnych cen. Unijna produkcja maleje
dla ryżu, pszenicy, ziaren zbóż pastewnych (włącznie z kukurydzą), owoców,
orzechów, buraka cukrowego, „pozostałych upraw”, „bydła” „świń”, wołowiny,
wieprzowiny, „pozostałych mięs”, serwatki, masła, przetworzonego cukru,
przetworzonego ryżu i przetworzonej paszy (wybrane przykłady przedstawiono
w tabeli 6). Wzrost unijnego eksportu jest skromny, a nawet tam, gdzie unijna
produkcja rośnie, ceny na rynkach unijnych nadal spadają. Dotyczy to sektorów
spożywczych (takich jak sery, owoce i warzywa) postrzeganych jako „ofensywne
interesy” UE.
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Tabela 6. Prognozy dla wybranych artykułów w przypadku zniesienia
wszystkich ceł i kontyngentów taryfowych w handlu rolnospożywczym UE-USA (Beckman et al., 2015)
Kategoria towarów

Wzrost eksportu
z USA do UE
(USD)

Wzrost eksportu
z USA do UE (%)

Zmiana unijnej
ceny rynkowej
(%)

Zmiana wartości
unijnej produkcji
(%)

Wołowina

1,467 mld

645

-0,25

-1,11

Przetwory zbożowe

436 mln

44

-0,15

0,05

Przetwory owocowe i warzywne

372,5 mln

60,85

-0,15

0,05

Wieprzowina

322 mln

181

-0,32

-0,01

Masło

151 mln

206

-2,33

-0,86

Pszenica

114 mln

23,22

-0,33

-0,28

Ryż niełuskany

98 mln

444,39

-0,69

-2,32

Owoce

94 mln

29,67

-0,3

-0,08

Serwatka

34 mln

435,08

-0,68

-0,06

Wzrost eksportu
z UE do USA
(USD)

Wzrost eksportu
z UE do USA (%)

Zmiana unijnej
ceny rynkowej

Zmiana wartości
unijnej produkcji

Sery

325 mln

30,44

-0,3

0,52

Olej roślinny

95 mln

10,81

-0,11

0,09

„Pozostałe uprawy”

70,6 mln

9,35

-0,28

-0,06

WIARYGODNOŚĆ PRZEDSTAWIONYCH MODELI
Siłą rzeczy wszystkie badania modelowe musiały bazować na pewnych założeniach
w zakresie redukcji taryf celnych bądź zniesienia „barier pozataryfowych”, gdyż negocjacje
TTIP prowadzone są za zamkniętymi drzwiami. Dlatego też omawiane modele przedstawiają
możliwe scenariusze raczej niż prognozy. Co więcej, sam już stopień skomplikowania handlu
rolnego powoduje, że „niemożliwe jest przeprowadzenie wnikliwej i precyzyjnej analizy
wszystkich aspektów i wszystkich sektorów, bazując na tym samym schemacie” (Bureau, et
al., 2014, s. 33)
Wszystkie omawiane badania wykorzystują statyczny model równowagi ogólnej (CGE) Global
Trade Analysis Project (GTAP) oraz bazę danych GTAP. Modele tego rodzaju krytykowano ze
względu na właściwe im założenia ekonomiczne (Raza et al., 2014), podnoszono również
wątpliwości, czy są w stanie posłużyć do celnej analizy tak dużej złożoności rynków rolnych
i „barier pozataryfowych”. Autorzy raportu Parlamentu Europejskiego oświadczają na przykład,
że nie są w stanie dokonać rozróżnienia między handlem wołowiną wolną od hormonu
wzrostu a zawierającą taki hormon. Twierdzą również, że w przypadku cukru i biopaliw
„polityki w tych sektorach są tak złożone w praktyce, że nie mogą być właściwie analizowane
w ramach ogólnych modeli.” (Bureau et al., 2014, s. 33)
Parlament Europejski zlecił ocenę raportów CEPR oraz CEPII ośrodkowi badawczemu Centre
for European Policy Studies (CEPS). Stwierdzono, że model CGE jest najbardziej zaawansowany
i najlepszy z obecnie dostępnych, ale że posiada też wady, takie jak nierealistyczna analiza
skutków dla rynku pracy. Mimo że autorzy oceny są zwolennikami zastosowanej metody,
wskazali, że TTIP różni się od innych umów o wolnym handlu, gdyż kładzie ogromny nacisk
na współpracę regulacyjną i zniesienie barier pozataryfowych, które „niezmiernie trudno
jest dokładnie ocenić w jakimkolwiek modelu ekonomicznym i istnieje bardzo niewiele
przykładów, gdzie podjęto takie próby”. (Pelkmans et al., 2014, s. 3)
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Oznaczenia
geograficzne
w centrum uwagi

KTO NA TYM SKORZYSTA?
Komisja Europejska przekonuje, że silna ochrona oznaczeń geograficznych
w TTIP jest kluczowa dla europejskich rolników, którzy, jak sama przyznaje,
stracą na konkurencyjności wobec producentów amerykańskich (Hogan,
2015). Jednak analiza podejścia Komisji sugeruje, że większość europejskich
rolników nie odniesie korzyści w wyniku podpisania umowy, nawet ci
produkujący żywność i wina z chronionymi oznaczeniami geograficznymi.
W 2015 r. wśród produktów formalnie objętych w UE systemem
chronionych oznaczeń geograficznych było: 1308 produktów spożywczych
(DG Agriculture and Rural Development, 2015a), 2883 win (DG Agriculture
and Rural Development, 2015b) oraz 332 alkoholi wysokoprocentowych
(DG Agriculture and Rural Development, 2015c). Według danych Komisji
Europejskiej sprzedaż regionalnej żywności i win w 2010 r. opiewała na
54 mld euro (Chever et al., 2012), co stanowiło 5,7% wartości całkowitej
sprzedaży win i żywności w UE (956 mld euro). Natomiast jeśli chodzi o
wywóz poza UE, produkty z oznaczeniem geograficznym stanowią 15%
unijnego eksportu win i żywności (11,5 mld euro), a największym ich
importerem są Stany Zjednoczone, które w 2010 r. nabyły produkty z
chronionym oznaczeniem geograficznym o łącznej wartości 3,4 mld euro.

Oznaczenia geograficzne (OG) to system ochrony produktów,
gwarantujący, że dany produkt może być wytwarzany wyłącznie
na obszarze tradycyjnie z nim związanym: szampan we francuskim
regionie Szampanii, szynka parmeńska we włoskim regionie Parmy, itd.
Choć system chronionych oznaczeń geograficznych został uwzględniony
w Porozumieniu WTO w sprawie handlowych aspektów praw własności
intelektualnej (TRIPs, ang. Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights), nie udało się uzgodnić międzynarodowego mechanizmu ich
egzekwowania, a USA nie uznaje ich w swoim systemie prawnym8. W
negocjacjach TTIP mamy więc dwa główne pola konfliktu dotyczące
produktów z oznaczeniem geograficznym. Po pierwsze - jak oznaczenia
geograficzne powinny być chronione, a po drugie - jakie nazwy powinny
kwalifikować się do ochrony.

Choć powyższe dane liczbowe zdają się uzasadniać silne starania Komisji
Europejskiej do włączenia kwestii oznaczeń geograficznych do negocjacji,
jej własne dane sugerują, że ta strategia może nie być tak skuteczna jak
się wskazuje. Badanie wykonane na zlecenie Komisji pokazało, że wina i
alkohole wysokoprocentowe stanowią 90% wartości eksportu produktów
z oznaczeniem geograficznym, natomiast regionalne artykuły spożywcze
stanowią mniej niż 9% sprzedaży eksportowej (Chever et al., 2012).
Trzy kraje członkowskie wyprodukowały 86% produktów chronionych
oznaczeniem geograficznym wyeksportowanych poza UE: Francja (40%),
Wielka Brytania (25%) i Włochy (21%), a liczba produktów wiodących
jest niewielka: szampan, koniak, szkocka whiskey, sery Grana Padano i
Parmigiano Reggiano.

Ochronę danego produktu w USA można uzyskać drogą certyfikacji
lub poprzez wspólne znaki towarowe, ale oznaczenia geograficzne
traktowane są jako podzbiór systemu znaków towarowych, co oznacza,
że ochrona bazuje na różnicach w produkcie, nie miejscu produkcji. Co
więcej, to właściciel jest odpowiedzialny za obronę znaku towarowego,
podejmując kroki prawne w przypadku naruszenia. W Unii Europejskiej
z kolei uważa się, że OG wymagają odmiennego i niezależnego systemu
ochrony (określonego w rozporządzeniu 1151/2012) zarządzanego
przez państwo. Produkt, o ile nie został wytworzony w ściśle określonym
regionie, nie może posiadać etykiety z nazwą chronioną, niedozwolone
są nawet określenia takie jak „w stylu” czy „imitacja”. W innych
dwustronnych umowach handlowych UE starała się możliwie poszerzać
ochronę dla swoich produktów regionalnych, jednak w negocjacjach
dotyczących TTIP istnieje poważny spór co do tego, które podejście unijne czy amerykańskie - powinno być dominującą formą prawną
(O’Connor, 2015).

„Oznaczenia
geograficzne
sprzyjają małym
gospodarstwom”

sekretarz ds. rolnictwa USA, Tom Vilsack
(Michalapoulos, 2015)

W rzeczywistości rynki krajowe i rynek unijny są o wiele istotniejszymi
kanałami sprzedaży dla produktów żywnościowych chronionych
oznaczeniem geograficznym (patrz wykres). Nawet w przypadku szynki
parmeńskiej, która jest eksportowana poza UE, badanie pokazuje, że
60% producentów zaopatrywało wyłącznie rynek włoski, a eksport
zdominowany był przez większe przemysłowe zakłady produkcyjne
(Dentoni, Menozzi & Capelli, 2012).

„Liczne produkty
z oznaczeniem
geograficznym
wytwarzane są na
terenach wiejskich,
często biednych”

Źródło: (DG Agriculture and Rural Development, 2013)
Artykuł 24. porozumienia TRIPs stanowi, że system chronionych
oznaczeń geograficznych nie powinien obejmować produktów, których
nazwa stała się „ogólna” (rodzajowa), np. ser cheddar. Co jednak uznać
można za rodzajowe to kolejna kwestia sporna między UE i USA. Unia
Europejska negocjując w 2014 r. umowę handlową z Kanadą (CETA, ang.
Comprehensive Economic and Trade Agreement), uzyskała ochronę dla 173
nazw produktów i wymusiła na nowych kanadyjskich producentach serów
asiago, feta, gorgonzola i muenster zamieszczanie na etykietach określeń
takich jak „w stylu”, „typu”, czy „imitacja” (Sinclair, Trew & MertinsKirkwood, 2014, s. 62). Wywołało to burzę wśród amerykańskich lobby
producenckich, a grupa 177 kongresmenów wezwała USA do odrzucenia
w TTIP wszelkich form chronionych oznaczeń geograficznych, twierdząc, że
UE próbuje „stworzyć dostęp do rynku wyłącznie dla swoich producentów”
(US Congress, 2014). Mimo to, zgodnie z dostępnymi informacjami,
Komisja posiada listę 200 oznaczeń geograficznych, w tym 75 serów, które
chce zabezpieczyć w TTIP (Inside US Trade, 2014).
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„małe gospodarstwa
wytwarzające produkty
chronione oznaczeniem
geograficznym mają
alternatywę wobec
… sprzedaży swoich
wyrobów dużym
koncernom i na rynek
masowy.”

PRODUKTY SPOŻYWCZE Z CHRONIONĄ NAZWĄ
POCHODZENIA/GEOGRAFICZNĄ (PDO/PGI)

„Oznaczenia
geograficzne
pozytywnie
wpływają na
zatrudnienie
na obszarach
wiejskich”

„[UE] dąży do ochrony tej
propozycji o wysokiej wartości
dodanej. Obawiamy się, że w
ten sposób utrudni, lub nawet
uniemożliwi wejście na rynek
produktom od dziesięcioleci
sprzedawanym pod tą samą
nazwą, którą uznajemy za
rodzajową”.

sery
świeże mięso
przetwory
mięsne
oleje
i łuszcze
owoce,
warzywa
i zboża
chleb, wypieki,
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SKRÓCONA LISTA
Podejście Komisji Europejskiej do tematu oznaczeń geograficznych
w poprzednich umowach handlowych polegało na wynegocjowaniu
ochrony dla ściśle określonej, ograniczonej liczby produktów. W umowie
CETA tylko 14 państw członkowskich w ogóle znalazło się na liście
173 chronionych produktów żywnościowych, a zaledwie 6 wyrobów
pochodziło spoza UE-15. Postanowienia porozumienia CETA wyraźnie
stanowią, że dodawanie kolejnych pozycji do listy produktów regionalnych
leży w gestii Komisji Wwspólnej CETA, przy czym fakt, że dany produkt
jest zarejestrowany w Unii Europejskiej jako chroniony oznaczeniem
geograficznym „nie powinno co do zasady” oznaczać, że zostanie dodany
do listy chronionej (Artykuł 20.22 (2)). Zatem tylko niewielka część
produktów chronionych oznaczeniem geograficznym w UE ma szansę
na ochronę w ramach tego podejścia. Jak podkreśliły włoskie organizacje
producentów, w CETA nie uwzględniono większości włoskich produktów
chronionych oznaczeniem geograficznym, zatem ich producenci nie
uzyskają żadnych korzyści z tego rodzaju porozumienia (Morgan, 2015).
Amerykańskie grupy lobbingowe stawiają silny opór unijnym wysiłkom by
uzyskać ochronę dla tej niewielkiej liczby produktów, ale nawet jeśli lista
chronionych OG zostanie uzgodniona, korzyści dla unijnych wytwórców
będą tylko częściowe i bardzo ograniczone, szczególnie w krajach spoza
UE-15. Strategia Komisji Europejskiej dotycząca oznaczeń geograficznych
stosowana w negocjacjach TTIP nie pomoże większości rolników, którzy
będą musieli sprostać konkurencji towarów importowanych z USA, ani
nawet większości europejskich rolników i producentów wytwarzających
żywność z oznaczeniem geograficznym.

STANOWISKO USA
Zawarte niedawno Partnerstwo Transpacyficzne (ang. Trans Pacific
Partnership, TPP) pokazuje wyraźnie, jaką opcję reprezentuje rząd
Stanów Zjednoczonych. TPP zabezpiecza oznaczenia geograficzne
poprzez znaki towarowe (Artykuł 18.19) w myśl zasady, że
oznaczenia geograficzne są objęte prawem prywatnej własności
intelektualnej (a nie są pod ochroną państw), i zawiera zapis, że
oznaczeń geograficznych nie można stosować przy produktach,
których nazwy uznawane są za rodzajowe w kraju importującym
(Art. 18.32.1c) (US Trade Representative, 2015). Wszystkie te
postanowienia stoją w sprzeczności do podejścia UE, dają jednak
Stanom argument, że TTIP powinno być zgodne z ustaleniami
poczynionymi z innymi partnerami handlowymi.
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Wpływ TTIP
na produkcję wołowiny
Choć niektórzy amerykańscy hodowcy wypasają bydło na pastwiskach,
większość komercyjnych ferm wykorzystuje tuczarnie (ang. feedlots),
w których bydło trzymane jest w zamknięciu i karmione zbożowymi
mieszankami paszowymi (USDA Economic Research Service, 2012). Pokaźna
część amerykańskiej produkcji wołowiny pozostaje pod kontrolą wielkich
koncernów: za 51% sprzedaży cieląt i bydła w 2012 r. odpowiadało tylko 2%
ferm (ze stadami liczącymi powyżej 1000 sztuk) (USDA, 2012a), a trzy czwarte
amerykańskiej wołowiny trafia do zaledwie pięciu zakładów przetwórstwa
mięsnego9.
Produkcja wołowiny w UE ma zupełnie odmienną strukturę i można ją podzielić
na dwa główne typy hodowli. Dwie trzecie unijnej wołowiny stanowi produkt
uboczny przemysłu mleczarskiego, przy czym większość bydła mlecznego
tuczona jest raczej kiszonkami (fermentowaną trawą lub kukurydzą), niż
wypasana na pastwiskach. Produkcja wołowiny w takich hodowlach nie jest
bezpośrednio powiązana z ceną wołowiny. Choć niskie ceny wołowiny mają
wpływ na gospodarstwa mleczarskie, wielkość produkcji zależy również od
zmian w wielkości stada mlecznego, co jest związane z ceną mleka.
Tymczasem hodowle bydła mięsnego to zazwyczaj gospodarstwa mało
obszarowe i nisko dochodowe, prowadzące tradycyjny ekstensywny wypas,
często na obszarach newralgicznych pod względem środowiskowym.
Większość (94%) ferm bydła mięsnego znajduje się w krajach UE-15, głównie w
Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii (European Commission,
2014a). Ostatnie zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej pozwalają państwom
członkowskim przekierowywać część funduszy na wsparcie dla hodowców
bydła (znane jako „dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją”), jednak
poszczególne kraje unijne zdecydowały się przeznaczyć na ten cel różne kwoty,
dając sygnał, że wsparcie dla hodowców bydła będzie w przyszłości bardziej
zmienne.
Analiza przeprowadzona przez brytyjską Komisję Rozwoju Rolnictwa i
Ogrodnictwa (ang. Agriculture and Horticulture Development Board) (AHDB,
2013a) sugeruje, że po zmianach wsparcie w postaci dopłat do ceny produkcji
może wahać się od 28 do 150% w zależności od państwa członkowskiego i
wielkości ferm bydła mięsnego. Zatem dochody hodowców bydła w niektórych
państwach unijnych będą objęte ochroną, podczas gdy w innych będą oni
bardziej narażeni na wahania cen rynkowych.

KONKURENCYJNOŚĆ AMERYKAŃSKIEJ
WOŁOWINY NA RYNKACH UE (DEBLITZ &
DHUYVETTER, 2013)
Ceny za 100 kg wołowiny są w UE nawet o 150 euro wyższe niż w USA.
Koszty produkcji wołowiny są bardzo zmienne w całej UE, szczególnie
koszty paszy i zwierząt, ale badanie bazujące na danych z 2010 r.
wskazuje, że koszty dla średnioobszarowych ferm bydła amerykańskich
były niższe niż dla większości rodzajów europejskich gospodarstw.
Amerykańska wołowina była tańsza od unijnej nawet o 100 euro za kg,
i to po uwzględnieniu kosztów transportu.
Koszty produkcji amerykańskiej wołowiny przy rezygnacji ze stosowania
hormonów lub beta-agonistów praktycznie dorównują tylko najbardziej
wydajnym gospodarstwom unijnym, jednak pozostają niższe niż w
wielu państwach członkowskich UE. Wyższa cena w UE będzie zatem
nadal zachętą do eksportu. Przewiduje się, że amerykańscy eksporterzy
wołowiny skupią się na tuszach wysokogatunkowych, gdyż stada
mleczne w UE są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na tańszą
wołowinę. Dodatkowo przewiduje się, że towar importowany z USA
wyprze raczej rodzimą produkcję unijną niż wołowinę sprowadzaną z
innych krajów, gdyż wołowina amerykańska będzie podobnej jakości co
europejska, lecz sprzedawana po niższej cenie.

FINLANDIA
550 ferm bydła mięsnego
Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją: 56 mln EUR

SZWECJA
1 410 ferm bydła mięsnego
Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją: 91 mln EUR

POLSKA
2 280 ferm bydła mięsnego
Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją: 172 mln EUR

CZECHY
620 ferm bydła mięsnego
Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją: 24 mln EUR

AUSTRIA
680 ferm bydła mięsnego
Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją: 12 mln EUR

NIEMCY
1 860 ferm bydła mięsnego

DANIA
650 ferm bydła mięsnego
Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją: 24 mln EUR

WIELKA BRYTANIA
6 060 ferm bydła mięsnego
Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją: 45 mln EUR

IRLANDIA
15 720 ferm bydła mięsnego

BELGIA
1 430 ferm bydła mięsnego
Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją: 83 mln EUR

LUKSEMBURG
100 ferm bydła mięsnego

FRANCJA
10 290 ferm bydła mięsnego
Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją: 652 mln EUR

HISZPANIA
12 080 ferm bydła mięsnego
Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją: 228 mln EUR

PORTUGALIA
3 060 ferm bydła mięsnego
Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją: 60 mln EUR

WŁOCHY
7 230 ferm bydła mięsnego
Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją: 108 mln EUR

SŁOWENIA
2 050 ferm bydła mięsnego
Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją: 4 mln EUR

Źródło: (International Grains Council, 2016) (NASS, 2015)
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AKTUALNI PARTNERZY HANDLOWI

PRZEWIDYWANE SKUTKI TTIP

W roku 1989 UE wcieliła w życie zakaz produkcji i importu
wołowiny ze zwierząt, u których stosowano hormony stymulujące
wzrost10, co wywołało wieloletni spór handlowy ze Stanami
Zjednoczonymi. Porozumienie w tej sprawie zostało wypracowane
dopiero w 2009 r., gdy UE zgodziła się na utworzenie bezcłowego
kontyngentu na 200 tys. ton wołowiny wolnej od hormonów
w zamian za zmniejszenie amerykańskich sankcji (World Trade
Organisation, 2009). Kontyngent ten w późniejszym okresie objął
także inne kraje, przy czym Stanom Zjednoczonym przyznano
(stan na 2014 r.) bezcłowy kontyngent na 48,5 tys. ton wołowiny11.
Jednak między 2010 a 2013 r. USA eksportowało do UE średnio
22,4 tys. ton rocznie, czyli znacznie mniej niż zakłada dopuszczalna
kwota (European Commission, 2015b). Jest to prawdopodobnie
spowodowane tym, że większość amerykańskiej wołowiny nie
jest wolna od hormonów - z badania przeprowadzonego w 2013
r. wynikało, że hormony wzrostu stosuje się w amerykańskich
hodowlach u ok. 84% bydła (Deblitz & Dhuyvetter, 2013). Obecnie
rynek dla wołowiny wolnej od hormonów nie jest wystarczająco
duży, by doprowadzić do zwiększenia amerykańskich dostaw,
może się to jednak zmienić jeśli TTIP otworzy unijny rynek.

Omawiane studia są zgodne co do tego, że unijny sektor wołowiny
jest niezmiernie wrażliwy na redukcje ceł. Model CEPII przewiduje
wzrost amerykańskiej produkcji mięsa o 3,2 mld dolarów, przy
jednoczesnym obniżeniu produkcji w całej UE na łączną kwotę
2,8 mld dolarów (choć kwota ta dotyczy nie tylko wołowiny)
(Fontaigne, Gourdon & Jean, 2013, Appendix).

TTIP A HORMONALNE
STYMULATORY WZROSTU
W ogólnodostępnych dokumentach Komisji Europejskiej na
temat TTIP można przeczytać, że „UE utrzyma ograniczenia
dotyczące hormonów lub stymulatorów wzrostu w hodowli
zwierząt” (DG Trade, 2015). Jednak w 2015 r. doniesiono,
że komisarz UE ds. rolnictwa, Phil Hogan, podczas swojej
przemowy na konferencji Departamentu Rolnictwa USA
oznajmił kongresmenom, że UE jest gotowa rozmawiać o
wszelkich barierach w dostępie do rynku rolnego, „włącznie
z ograniczeniami dotyczącymi metod produkcji wołowiny,
wieprzowiny i drobiu” (US Meat Export Federation, 2015).

Badanie wykonane na zlecenie Parlamentu Europejskiego
przewiduje zwiększenie handlu wołowiną między UE a USA o
300 - 400%, nie analizuje jednak skutków TTIP dla hodowli bydła
w UE. Jego autorzy twierdzą, że „Wołowina jest produktem, dla
którego… modele praktycznie nie mogą dostarczyć wiarygodnych
wyników” (Bureau et al., 2014, s. 55), poważnie ostrzegają
jednak przed konsekwencjami TTIP dla sektora wołowiny: „przy
braku jakichkolwiek przeszkód dla przywozu towarów z tak
konkurencyjnego i elastycznego źródła dostaw jakim jest USA,
niewykluczone, że import osiągnie poziom kilku milionów [ton]”.
Jeśli tak się stanie, można sie spodziewać, że w UE ucierpią na tym
głównie wrażliwe na wahania cenowe hodowle bydła mięsnego,
co może przynieść „daleko idące skutki społeczne i środowiskowe
w niektórych regionach UE.” (Bureau et al., 2014, s. 49)
Raport USDA przewiduje, że zniesienie ceł i kontyngentów
importowych może spowodować wwóz na rynek unijny
amerykańskiej wołowiny o wartości 1,5 mld dolarów, przy
jednoczesnym obniżeniu unijnej produkcji w tym sektorze o 1,11%.
Gdyby zlikwidowano również „bariery pozataryfowe” (zakaz
stosowana hormonów w produkcji wołowiny), USDA prognozuje
wzrost wartości eksportu amerykańskiej wołowiny o 1,86 mld
dolarów, przy jednoczesnym spadku wartości europejskiego rynku
wołowiny o 1,52%. Trudno jednak zinterpretować powyższe dane,
gdyż mało prawdopodobne, by UE zlikwidowała wszystkie stawki
celne i kontyngenty, czy zezwoliła na import wołowiny, przy
produkcji której stosowano hormony.

Prognozy dla produkcji mięsa
(w mln USD) wg badania CEPII
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ZWIĘKSZENIE KONTYNGENTU
IMPORTOWEGO NA WOŁOWINĘ
Z USA
Zgodnie z dostępnymi informacjami UE umieściła
wołowinę - na potrzeby negocjacji TTIP - w kategorii
„produktów wrażliwych” (Interbev: Interprofession betail
et viande, 2015). Oznacza to, że UE może postulować
stopniowe otwieranie rynku wołowiny, utworzenie stałych
kontyngentów, bądź też całkowite wyłączenie tej kwestii z
porozumienia. W umowie handlowej CETA Unia Europejska
przyznała Kanadzie bezcłowy kontyngent na import 50 tys.
ton wołowiny (co w późniejszym okresie zwiększono do
67,5 tys. ton), możliwe więc, że w TTIP zaoferuje Stanom
Zjednoczonym jeszcze więcej. Amerykański sektor wołowiny
jest znacznie większy od kanadyjskiego, oczekuje się więc, że
kwota ta będzie zauważalnie wyższa (Bureau et al., 2014).
Mówi się, że USA dąży do uzyskania kontyngentu 5 do 6 razy
większego niż limit przyznany Kanadzie.
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Nawet bez całkowitego zniesienia ceł, TTIP może mieć poważne
skutki dla unijnych hodowców bydła. Jeśli USA uzyska w tym
sektorze pokaźny kontyngent bezcłowy, może to zachęcić
amerykańskich producentów wołowiny do zwiększenia tej części
produkcji, którą wytwarzają bez użycia hormonów wzrostu. W
USA wołowina bez hormonów już teraz jest w cenie. Francuskie
stowarzyszenie producentów Interbev sugeruje, że amerykańscy
eksporterzy poszukują także sposobów wejścia na unijny rynek
wysokogatunkowej polędwicy wołowej (Interbev: Interprofession
betail et viande, 2015). Według źródeł branżowych, większość
wołowiny importowanej z USA to chłodzone ćwierci tylne
wysokiej jakości, stanowiące bezpośrednią konkurencję dla
wysokogatunkowej wołowiny produkowanej przez europejskich
hodowców bydła mięsnego.
Istnieje prawdopodobieństwo, że łączny limit bezcłowy na
wołowinę przyznany Kanadzie i USA w ramach umów CETA i TTIP
wyniesie aż 200 tys. ton. Europejskie organizacje producentów
ostrzegają zaś, że całkowity unijny rynek zbytu dla wysokiej
jakości polędwicy wołowej szacowany jest na 400 tys. ton
(Interbev: Interprofession betail et viande., 2015) do 700 tys. ton
(Irish Farmers Association, 2015). Import mięsa z USA i Kanady
odebrałyby więc pokaźną część tego tak cennego rynku wołowiny
unijnym rolnikom, rujnując produkcję wołowiny w hodowlach
mięsnych.

Według francuskiej organizacji
producentów Interbev spadek cen
spowodowany importem z USA i Kanady
może doprowadzić do „obniżenia
dochodów francuskich, a także
europejskich hodowców bydła o 40%
do 50%” oraz „zaniku całego tego
sektora” we Francji

(Interbev: Interprofession
betail et viande, 2015)
Przeprowadzone niedawno badanie modelowe poddało analizie
wpływ utworzenia w ramach TTIP kontyngentu na import
amerykańskiej wołowiny (w wysokości 50 tys. ton lub 75 tys.
ton) na irlandzką produkcję tego mięsa (Thelle et al., 2015). Jego
wyniki korespondują z wieloma prognozami wyników negocjacji i
jest ono prawdopodobnie najbardziej realistycznym scenariuszem
wśród dotychczasowych modeli ekonomicznych. Hodowla bydła
jest największym irlandzkim sektorem rolnym, wartym 2 mld
euro i opiewającym na ponad 100 tys. gospodarstw. Każdego roku
Irlandia sprzedaje 500 tys. ton wołowiny do innych krajów UE,
jednak średni dochód gospodarstwa w 2014 r. wyniósł jedynie
10 - 15 tys. euro, a irlandzki rząd szacuje, że 40% gospodarstw jest
finansowo zagrożonych (Irish Farmers Association, 2015). Raport
przewiduje, że jeśli USA uzyska kontyngent na import 50 tys. ton,
irlandzka produkcja wołowiny wzrośnie o 2,3%, lecz jej całkowita
wartość spadnie o 1,7% (~ 34 mln euro) w związku ze spadkiem cen.
Jeśli natomiast USA otrzyma kontyngent na 75 tys. ton, irlandzka
produkcja wołowiny spadnie o 0,8%, a jej całkowita wartość obniży
się o 3,2% (~ 64 mln euro). Autorzy raportu informują, że „jeśli
eksport amerykańskiej wołowiny na rynek UE będzie bazował
głównie na wysokogatunkowych tuszach, może się okazać, że
obniżenie wartości produkcji w przedstawionych wynikach zostało
niedoszacowane...” (Thelle, et al., 2015, s. 64).

Wołowina to sektor bardzo wrażliwy, dla którego
TTIP - mimo unijnych dotacji - jest oczywistym
zagrożeniem. Brakuje pogłębionych badań
analizujących wpływ umowy w tym zakresie na
poszczególne kraje unijne.
Istnieje większe prawdopodobieństwo, że
UE zaoferuje Stanom Zjednoczonym większy
kontyngent importowy, niż że zlikwiduje
wszystkie taryfy celne. Będzie to jednak miało
nadal poważne skutki dla produkcji wołowiny w
hodowlach bydła mięsnego.
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Wpływ TTIP 					
na przemysł mleczarski
UE jest największym producentem mleka i przetworów mlecznych na świecie.
Do USA eksportuje rocznie średnio produkty mleczne o wartości 1,1 mld
dolarów. Tymczasem wartość amerykańskiego eksportu nabiału do UE to tylko
87 mln dolarów rocznie. Zarówno USA, jak i UE stosują kwoty i wysokie cła,
by ograniczyć import produktów mlecznych na swoje rynki. Zgodnie z danymi
Europejskiego Związku Handlu Artykułami Mleczarskimi Eucolait, większość
amerykańskich taryf celnych jest tak wysoka, że „praktycznie uniemożliwiają
[one] import”, podobnie „cła unijne nie pozwalają na regularny import”
(Eucolait, 2012). Dodatkowo zarówno USA, jak i UE stosują regulacje i przepisy
bezpieczeństwa żywności, które druga strona uznaje za przeszkodę w handlu,
takie jak:

• amerykańskie podatki od importu produktów mlecznych
(Dairy Import Assessment fees),

Tabela 7. Przewidywane zmiany w produkcji
mleka i jego przetworów z podziałem na
poszczególne kraje
Badanie
modelowe

Przewidywane zmiany udziału
sektora mleczarskiego w PKB
poszczególnych krajów

Parlament Europejski
(Bureau et al., 2014)

USA

+1,1%

Austria

-3,5%

Kraje Beneluksu

-2,7%

Francja

-1,2%

Niemcy

-1,9%

Irlandia

-1,4%

Wielka Brytania

-2,6%

USA

+0,4% (100 mln USD)

Niemcy

-1,5% (300 mln USD)

Wielka Brytania

-2,2% (300 mln USD)

Francja

+0,6% (100 mln USD)

„Europa Południowa”

+2,9% (100 mln USD)

„Europa Północna”

-2,9% (200 mln USD)

„Nowe kraje
członkowskie UE”

+0,4% (100 mln USD)

Uwaga! Pominięto
dane liczbowe dla
krajów unijnych
wykazujących
zwiększenie produkcji

• amerykańskie rozporządzenie dot. mleka pasteryzowanego oraz przepisy
dotyczące mleka Klasy „A”,
• obowiązujące w USA standardy tożsamości dla mleka i nabiału,
niespójne ze standardami międzynarodowymi,
• unijny zakaz stosowania rekombinowanego bydlęcego hormonu wzrostu
w produkcji mleka,

CEPII (Fontaigne,
Gourdon & Jean, 2013)

• unijne wymogi w zakresie liczby komórek somatycznych w mleku (<400
tys./ml), bardziej restrykcyjne niż standardy amerykańskie (<750 tys./ml)
(Eucolait, 2012)
Handel produktami mlecznymi jest ogromnie złożony, gdyż dotyczy szerokiego
wachlarza produktów - od mleka płynnego poprzez towary, które mają udział
w światowym handlu, takie jak mleko w proszku, masło, czy sery, aż po jogurty
i wysokogatunkowe sery chronione systemem oznaczeń geograficznych.
Dodatkowo w sektorze tym mamy do czynienia z różnego typu producentami
- od międzynarodowych korporacji, takich jak Nestle czy Danone, po
niezależnych hodowców bydła mlecznego, którzy są zazwyczaj samodzielnymi
przedsiębiorcami. Z reguły rolnicy uzyskują najlepsze ceny za mleko płynne,
jednak średnio tylko 30% mleka w UE sprzedawana jest z przeznaczeniem do
picia, reszta trafia do przetwórstwa. Cena skupu mleka od rolników uzależniona
jest od cen rynkowych towarów takich jak masło czy sery, dotyczy to nawet
mleka przeznaczonego do picia (EFRA Committee, 2016).
Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej, w szczególności zniesienie kwot
mlecznych, powodują, że producenci mleka w całej UE już teraz doświadczają
znacznych trudności ekonomicznych, związanych ze spadkiem cen. Ponadto
dopłaty mają w ramach nowego systemu stanowić mniej niż 10% ceny (AHDB,
2013a, s 13), a jednocześnie mechanizmy zarządzania ryzykiem nie są dobrze
wykształcone. Z kolei europejskie zrzeszenia producentów rolnych przekonują,
że amerykański „model ubezpieczeniowy” chroni amerykańskich producentów
mleka przed wpływem spadku cen i przy niskich cenach może przyczyniać się do
nadprodukcji, wzmagając fluktuacje na rynku światowym (Irish Creamery Milk
Suppliers Association, 2014) (Confederation Paysanne).

PROGNOZOWANE SKUTKI TTIP
Choć zarówno USA, jak i UE chronią swój przemysł mleczarski poprzez
stosunkowo wysokie taryfy celne, analizowane modele ekonomiczne zakładają
całkowite zniesienie ceł oraz redukcję barier pozataryfowych o 25%. Z tego
względu należy podejść do nich ze stosowną ostrożnością. Zarówno model
CEPII (Fontaigne, Gourdon & Jean, 2013), jak i model Parlamentu Europejskiego
(Bureau, et al., 2014) nie rozpatrują oddzielnie poszczególnych sektorów handlu
produktami mlecznymi, przewidują jednak, że do roku 2025 ogólna wartość
amerykańskiego eksportu mleka i jego przetworów wzrośnie o 5,2 - 5,4 mld
dolarów. Autorzy podkreślają, że wyniki te należy traktować z rezerwą z uwagi na
trudności w określeniu skutków usunięcia barier pozataryfowych (Bureau, et al.,
2014. s. 38). Badania te prognozują również, że unijny eksport odnotuje o wiele
mniejszy wzrost - o 2,4 lub 3,7 mld dolarów. Chociaż wymiana w obu kierunkach
doświadczy pokaźnego wzrostu, przemysł mleczarski po obu stronach Atlantyku
zyska niewiele w zakresie wartości dodanej, a w wielu krajach członkowskich UE
wartość tego sektora ulegnie obniżeniu.
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Model USDA jako jedyny rozróżnia poszczególne sektory w handlu
produktami mlecznymi i przewiduje, że amerykański eksport zwiększy się
praktycznie we wszystkich sektorach przemysłu mleczarskiego, podczas gdy
unijny eksport odnotuje znaczący wzrost jedynie dla serów, ze niewielkimi
przyrostami w pozostałych kategoriach. Zdaniem USDA dzieje się tak, gdyż
UE korzysta już i tak z niskich stawek celnych USA. Z kolei raport Parlamentu
Europejskiego wykazuje, że główną przeszkodą dla unijnego eksportu są
bariery pozataryfowe: „prawdopodobnie struktura eksportu w tym sektorze
zależała będzie w praktyce głównie od obszarów uzgodnionych w zakresie
oznaczeń geograficznych, jak również norm sanitarnych stosowanych do
produktów wytwarzanych z pasteryzowanego mleka” (Bureau et al., 2014,
s. 37).

Tabela 8. Zmiany w handlu produktami
mlecznymi USA-UE wynikające ze zniesienia
wszystkich barier w handlu, wg prognoz USDA
Kategoria
towarów

Zmiana w
amerykańskim
eksporcie (USD)

Zmiana w
unijnym
eksporcie (USD)

Serwatka

+34 mln (433%)

+0,11 mln (7%)

Mleko w proszku

+21,8 mln (908%)

+0,29 mln (4,7%)

Masło

+151 mln (207%)

+4,1 mln (12%)

Sery

+76 mln (997%)

+329,1 mln (31%)

„Pozostałe produkty
mleczne”

+32,5 mln (126%)

+4,28 mln (4,4%)

Surowe mleko

-10 000 mln (-4,6%)

+0,14 mln (5%)
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Tabela 9. Prognozy USDA dotyczące cen rynkowych oraz
produkcji mleka i jego przetworów, zakładając usunięcie
wszystkich barier w handlu
Kategoria towarów

Zmiana wielkości
produkcji w USA
(%)

Zmiana ceny
rynkowej w
USA (%)

Zmiana wielkości
produkcji w UE
(%)

Zmiana ceny
rynkowej w UE (%)

Serwatka

0,05

0,24

-0,26

-0,79

Mleko w proszku

-0,30

0,24

0,05

-0,38

Masło

2,73

0,23

-0,82

-2,44

Sery

-1,11

0,16

0,60

-0,41

Pozostałe produkty mleczne

0,00

0,24

0,16

-0,31

Surowe mleko

-0,14

0,31

0,17

-0,69

Ponieważ ceny skupu mleka uzależnione są od cen rynkowych produktów mlecznych,
takich jak masło, sery, czy mleko w proszku, europejskie zrzeszenia rolników obawiają się
wpływu, jaki TTIP może mieć na dochody rolników (International Dairy Magazine, 2014).
Wszystkie analizowane modele sugerują, że TTIP może doprowadzić do spadku cen skupu
od rolników. W odpowiedzi na raport CEPII jedna z irlandzkich organizacji producentów
mleka wyraziła obawy, że „jeśli koszty całej tej redukcji wartości dodanej obciążą
hodowców, co jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem, to pomimo wzrostu wartości
eksportu z UE do USA, rzeczywiste dochody rolników ulegną wskutek TTIP zmniejszeniu”
(Irish Creamery Milk Suppliers Association, 2014).
Zarówno European Milk Board, jak i Confederation Paysanne ostrzegają, że przedmiotowa
umowa handlowa może pogłębić zmiany strukturalne, które już teraz powodują
koncentrację produkcji mleka w bardziej „wydajnych” gospodarstwach i krajach UE,
prowadząc do regionalnej koncentracji przemysłu mleczarskiego (European Milk Board,
2014) (Confederation Paysanne).
Komisja Europejska zdaje się przykładać dużą wagę do wprowadzenia ochrony dla
listy produktów z oznaczeniem geograficznym, z których dużą część stanowić będą
prawdopodobnie sery. Choć w USA trwa kampania przeciw oznaczeniom geograficznym,
europejskie zrzeszenia hodowców wcale nie są zjednoczone, skarżą się też na podejście
Komisji Europejskiej do tego tematu w negocjacjach. Jedno z nich - Irish Co-operative
Organisation Society - oznajmiło: „obawiamy się... że, eliminując cła i inne bariery w
handlu chroniące irlandzkie produkty, zespół negocjacyjny UE poświęci nasze interesy w
zamian za porozumienie w sprawie oznaczeń geograficznych dla serów” (ICOS, 2015).

OCHRONA SEKTORA MLECZARSKIEGO W USA
W przyjętym nie tak dawno Partnerstwie Transpacyficznym (TPP) między USA
a pozostałymi krajami Pacyfiku, to taryfy i kontyngenty na produkty sektora
mleczarskiego były główną przyczyną trudnego przebiegu negocjacji. W pewnym
momencie postrzegane wręcz były jako kluczowa przeszkoda do osiągnięcia
porozumienia (Dougherty, 2015). Stany Zjednoczone nie dokonały jakichkolwiek
ustępstw w kwestiach technicznych związanych z importem (USDA Foreign
Agricultural Service, 2015), nie zniosły też taryf celnych dla swoich kluczowych
konkurentów - Kanady, Nowej Zelandii i Australii. Utworzyły za to kontyngenty
importowe dla każdego z wymienionych państw. Tam, gdzie uzgodniono zniesienie
cła na dany produkt, na przykład na mleko w proszku z Australii, wprowadzono
35-letnią gwarancję, pozwalającą USA na ponowne nałożenie ceł, gdyby australijski
import przekroczył ustalony próg.
Tak defensywne podejście amerykańskich negocjatorów spowodowało, że
organizacje producentów mleka i nabiału w Australii i Nowej Zelandii skarżą się,
że zyskały na TPP bardzo niewiele, obwiniając za to „niewzruszony protekcjonizm”
amerykańskiego sektora mleczarskiego (Astley, 2015).
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Unijny przemysł mleczarski jest zróżnicowany,
mamy więc w TTIP do czynienia z konfliktem
interesów. Producenci mleka postrzegają
umowę jako szczególne zagrożenie, mając
poczucie, że interesy niektórych sektorów
przemysłu mleczarskiego zostaną poświęcone w
negocjacjach.
Tymczasem amerykańskie lobby mleczarskie jest
wpływowe a rząd USA otacza ten sektor dużą
ochroną.
Komisja Europejska zapewnia, jakoby UE miała
zwiększyć handel w sektorze mleka i jego
przetworów, pomija jednak milczeniem fakt,
że rolnicy mogą w efekcie uzyskać niższą cenę
za litr mleka, nawet jeśli wzrośnie eksport.
Spadek cen może z kolei spowodować dalsze
zmiany strukturalne, które już teraz prowadzą
do koncentracji i intensyfikacji całego sektora
mleczarskiego.
Modele ekonomiczne przewidują obniżenie
produkcji w krajach członkowskich - szczególnie
w Austrii, krajach Beneluksu i Wielkiej Brytanii.

29

Ą NAZWĄ
DO/PGI)

Z CHRONIONĄ NAZWĄ
RAFICZNĄ (PDO/PGI)

oleje
chleb, wypieki,
i łuszcze

ciastka

owoce,
warzywa
i zboża

0

chleb, wypieki,
ciastka

1000

2000

3000

Wpływ TTIP
na uprawę roślin

4000

5000

350
300

300

250

MLN TON

350

7000

MLN EUR

sprzedaż
krajowa
w 2012
0 1000
2000
3000r. (mln
4000EUR)
5000 6000 7000
eksport do UE w 2012 r. (mln EUR)
MLN EUR
eksport poza UE w 2012 r. (mln EUR)
Zarówno UE, jak i USA, są wiodącymi producentami zbóż i roślin
sprzedaż
krajowa
w 2012
(mln EUR)
oleistych,
jednak
inne r.gatunki
są dla nich kluczowe (patrz wykres).
eksport do UE w 2012 r. (mln EUR)
Trudno zastosować bezpośrednie porównania, uważa się jednak, że
eksport poza UE w 2012 r. (mln EUR)
amerykańscy rolnicy ponoszą niższe koszty produkcji w uprawach
400
kukurydzy i pszenicy (Bureau et al., 2014).
400

6000

Choć Stany Zjednoczone są jednym z największych eksporterów
zbóż, roślin oleistych i ich przetworów, wymiana handlowa z UE jest
nieznaczna. USA nie są też ważnym kierunkiem dla żadnego z unijnych
zbóż. Choć 22% importu pszenicy „zwyczajnej” do UE pochodzi z USA,
jest to tylko 670 tys. ton rocznie (w porównaniu z całkowitą produkcją
pszenicy w UE o wartości 156 mln ton). Tylko 4% unijnego importu
kukurydzy pochodzi z USA (DG Agriculture and Rural Development,
2015e), co ma związek z obawami w kwestii upraw roślin genetycznie
modyfikowanych. Handel w zakresie roślin oleistych ma większe
znaczenie - między 2009 a 2013 rokiem z USA pochodziło 24%
importowanej przez UE soi (2,9 mln ton) i 4% śruty sojowej (900 tys.
ton) (DG Agriculture and Rural Development, 2015e).
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Znaczący wpływ na stosunki handlowe UE-USA miała różnica
zdań w kwestii bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska
naturalnego, szczególnie w zakresie dopuszczenia do obrotu upraw
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odmian genetycznie modyfikowanych. Różnice te wyrażają się
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obecne nie tylko w ujęciu prawnym, (np. UE rozróżnia ocenę ryzyka
od zarządzania ryzykiem), ale też poprzez silny opór konsumencki
150
100
wobec upraw genetycznie modyfikowanych w Europie, co oznacza,
że genetycznie modyfikowane zboża i rośliny oleiste z importu mogą
100
być wykorzystywane jedynie do produkcji pasz, biopaliw oraz do celów
50
przemysłowych. Choć Komisja Europejska zapewnia, że TTIP nie będzie
50
miało wpływu na unijne prawodawstwo czy procedury związane
z GMO, wiadomo, że dla amerykańskiego rządu jest to kluczowy
Kukurydza Pszenica
Soja
Jęczmień„interes
Rzepakofensywny”. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
Kukurydza Pszenica
Soja
Jęczmień Rzepak
utrzymuje, że unijna zasada ostrożności w kwestii roślin genetycznie
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modyfikowanych i dopuszczenia do obrotu żywności wytwarzanej
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UE
na ich bazie generuje dla amerykańskiego sektora kukurydzy straty
UE
w handlu rzędu 600 mln dolarów (dane na rok 2011), a dla sektora
produkcji soi - 1,1 mld dolarów (Arita, Mitchell & Beckman, 2015).
Źródło: (International Grains Council, 2016) (NASS, 2015)
Z kolei amerykańska agencja Foreign Agricultural Service podległa
Departamentowi Rolnictwa stwierdziła, że „w negocjacjach należy
podjąć temat” „długich okresów oczekiwania na ocenę produktów
biotechnologicznych” (USDA Foreign Agricultural Service, 2015b).
Przedstawiciel USA ds. handlu jasno zażądał lepszego dostępu do rynku
dla produktów zawierających organizmy genetycznie modyfikowane,
twierdząc, że regulacje i procedury dotyczące GMO stanowią
„poważne przeszkody w handlu” (US Trade Representative, 2014,
s. 43). Nawet gdyby Stany Zjednoczone odniosły w TTIP pewien sukces
w „harmonizacji” zatwierdzeń GMO, nie zlikwiduje to podstawowej
bariery, jaką jest sprzeciw europejskich konsumentek i konsumentów
wobec żywności GMO.
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PSZENICA
Aktualnie produkcja pszenicy w UE jest objęta silną ochroną. Taryfy celne
są odpowiednio obniżane lub podnoszone w zależności od cen na rynkach
światowych, chroniąc w ten sposób rolników przed fluktuacjami. Unijne
cła w imporcie zbóż wahają się między 40% a 90%. Ogranicza się też
import niskiej jakości pszenicy przeznaczonej na pasze, a amerykański
import do UE w tym zakresie kwotowany jest na poziomie 592 tys. ton.
Grupy lobbingowe amerykańskich producentów pszenicy dążą do
zniesienia unijnych ceł i limitów (US Wheat Associates / National
Association of Wheat Growers, 2013) - w podpisanym niedawno
porozumieniu między UE a Kanadą cła na kanadyjską pszenicę zostały
zniesione. Zgodnie z raportem przygotowanym dla Parlamentu
Europejskiego, „w tym sektorze niniejsza umowa handlowa może
doprowadzić do pokaźnego importu towarów amerykańskich przez UE”
(Bureau et al., 2014, s. 57).

PROGNOZY NA PODSTAWIE
MODELI EKONOMICZNYCH

„Istnieje
prawdopodobieństwo,
że bardziej liberalna
wymiana handlowa z
USA będzie szkodliwa
dla producentów
surowców w sektorze
zbóż i roślin oleistych”.

UK Agriculture and Horticulture
Development Board (AHDB, 2013b)

Wszystkie modele są zgodne co do tego, że eliminacja ceł w TTIP będzie miała
negatywne skutki dla unijnej produkcji zbóż - może ona zmniejszyć się aż o 6%.
Model CEPII przewiduje, że wartość sektora zbóż w gospodarce USA odnotuje
wzrost o 1,2 mld dolarów, przy jednoczesnym spadku w UE o podobną wartość.
Badanie Parlamentu Europejskiego przewiduje wzrost wartości amerykańskiego
eksportu zbóż o 250 mln dolarów w przypadku zniesienia ceł, a aż o 2,9 mld
dolarów w przypadku redukcji „barier pozataryfowych” o 25% (innymi słowy
harmonizacji procedur dotyczących upraw genetycznie modyfikowanych). Z
kolei prognozy USDA pokazują, że eksport amerykańskiej pszenicy zwiększy się
o 109 mln dolarów (22%), natomiast cena i wartość produkcji spadnie zarówno
w USA, jak i w UE (tabela 10).
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Tabela 10. Prognozy zmian w produkcji zbóż
w wyniku przyjęcia TTIP
Badanie modelowe

Przewidywane zmiany wartości dodanej dla zbóż (produkcja)

Parlament Europejski (Bureau et al., 2014)

USA

1,3%

Uwaga! Pominięto dane liczbowe dla krajów
unijnych wykazujących zwiększenie produkcji

Austria

-2,3%

Kraje Beneluksu

-3,5%

Kraje Skandynawskie

-1,5%

Hiszpania

-6,4%

Francja

-2,1%

Niemcy

-1,6%

Irlandia

-4,2%

Włochy

-2,4%

Portugalia

-6,2%

Wielka Brytania

-4,1%

USA

+2,9% (1,3 mld USD)

Niemcy

-2,5% (200 mln USD)

Wielka Brytania

-5,1% (100 mln USD)

Francja

-1,9% (200 mln USD)

„Europa Południowa”

-4,6% (700 mln USD)

CEPII (Fontaigne, Gourdon & Jean, 2013)

USDA (Beckman et al., 2015)

Zmiana ceny
pszenicy w USA

Zmiana w
wartości produkcji
amerykańskiej
pszenicy

Zmiana ceny pszenicy
w UE

Zmiana w wartości
produkcji unijnej
pszenicy

-0,06%

-0,98%

-0,68%

-0,26%

Model USDA uwzględnia również „ziarna zbóż pastewnych”
(kukurydzę, sorgo, proso), przewidując, że przy całkowitym
zniesieniu ceł i usunięciu „barier pozataryfowych”, TTIP doprowadzi
w tym obszarze do zwiększenia amerykańskiego eksportu o 336
mln dolarów (89%), a w UE do obniżenia produkcji o 2% i spadku
cen o 1,16% (Beckman et al., 2015, s. 27). Odzwierciedla to być może
aspiracje USA, gdyż „eliminacja barier pozataryfowych” (innymi
słowy „harmonizacja” w zakresie zatwierdzeń, monitorowania i
identyfikowalności GMO) byłaby ogromnym ustępstwem ze strony
Komisji Europejskiej, i to takim, które zostało już zdecydowanie
odrzucone. Niemniej jednak obniżenie unijnej produkcji o 2%
byłoby odczuwalne - szczególnie dla Francji i Rumunii, które są
największymi unijnymi producentami kukurydzy (Eurostat, 2015).
Prognozy USDA dla rzepaku są dość złożone. Sugeruje się, że jeśli
harmonizacja zatwierdzeń GMO doprowadzi do zwiększenia
importu soi przez UE, nastąpi wzrost produkcji europejskiego
rzepaku. Można się spodziewać bowiem, że przy większym wywozie
soi z USA do UE, rynki innych państw pozaeuropejskich otworzą
się na unijny eksport rzepaku. Natomiast usunięcie samych tylko
ceł nie miałoby żadnego wpływu na wymianę handlową rzepaku
(Beckman et al., 2015). Raport Parlamentu Europejskiego (Bureau
et al., 2014) przewiduje, że zniesienie ceł i zmniejszenie „barier
pozataryfowych” doprowadzi do ograniczenia upraw roślin
oleistych, szczególnie w Austrii (-1,1%), krajach Beneluksu (-2%),
Niemczech (-1,2%), Irlandii (-2,4%) oraz Wielkiej Brytanii (-1,8%).

Trudno nakreślić skutki zniesienia ceł dla unijnych rolników, gdyż
producenci roślin mogą z łatwością zmienić gatunek uprawy.
Zmiana taka może jednak mimo wszystko wpłynąć na ich
dochody, ponieważ uprawy niekoniecznie przynoszą jednakowe
zyski. Autorzy raportu Parlamentu Europejskiego zauważają, że
„konsekwencje umowy o wolnym handlu między UE i USA mogą
doprowadzić do przepływów handlowych na rynku zbóż, które będą
trudne do przewidzenia z uwagi na możliwe zastępowanie jednych
gatunków zbóż innymi, zarówno w odniesieniu do popytu, jak i
podaży.” (Bureau et al., 2014, s. 56). Zmiana uprawianego gatunku
może mieć wpływ na środowisko, gdyż płodozmian oddziałuje
bezpośrednio na obfitość roślin i liczebność bezkręgowców
(Hawes, et al., 2009), większą bioróżnorodność, erozję gleby,
emisje dwutlenku węgla, wykorzystanie pestycydów i nawozów
(DG Environment, 2010). Zmiany te są jednak zbyt złożone, by móc
przewidzieć realny wpływ na środowisko.
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Przytaczane modele przedstawiają różne
prognozy, sugerują jednak, że w wyniku
przyjęcia TTIP unijni producenci roślin mogą
doświadczyć spadku cen. Wartość unijnej
produkcji roślin uprawnych może ulec
zmniejszeniu.
Choć Komisja Europejska oznajmiła, że TTIP
nie wpłynie na regulacje i procedury dotyczące
GMO, rząd USA jasno wyrażał w swoich
oświadczeniach chęć włączenia tego tematu do
negocjacji.
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Wpływ TTIP na
produkcję drobiu

Najwięksi producenci drobiu wśród państw UE
(wyrażone w % całkowitej unijnej produkcji drobiu)

Handel produktami drobiowymi między UE i USA jest bardzo niewielki . W
2011 r. import drobiu do UE ze Stanów Zjednoczonych opiewał na 860 tys.
dolarów, a amerykański z UE - na 160 tys. dolarów. UE jest samowystarczalna
jeśli chodzi o mięso drobiowe - w 2014 r. wyprodukowała 14,1 mln ton drobiu
(103% popytu) (A.V.E.C., 2015). Mimo to amerykańscy producenci postrzegają
UE jako potencjalnie ważny rynek, gdyż jest ona również potężnym
importerem mięsa drobiowego z krajów innych niż USA.
UE zezwala na niskocłowy import tylko niewielkich kwot produktów
drobiowych (264 tys. ton solonych piersi drobiowych, 251 tys. ton gotowanych,
20 tys. ton surowych). Wszelkie towary wykraczające poza te ustanowione
limity objęte są wysokimi cłami (nawet do 1,4 euro za kg), jednak z uwagi
na wysokie koszty produkcji ponoszone przez unijnych hodowców drobiu,
importowane towary mogą pozostać tańsze nawet po opłaceniu ceł. I tak w
2013 r. zaimportowano 800 tys. ton mięsa drobiowego (Commission, 2014),
wycenianego na ok. 2 mld euro, z czego 90% pochodziło z Brazylii i Tajlandii
(van Horne & Bondt, 2014). Aktualnie na drób amerykański obowiązuje
kontyngent o obniżonej stawce celnej w wysokości 16,6 tys. ton, nie jest on
jednak w pełni wykorzystany.

RÓŻNICE W PRODUKCJI
Podobnie jak w przypadku innych sektorów rolnictwa, produkcja drobiu jest
wysoce zróżnicowana, począwszy od gospodarstw hodujących małe stada
na lokalny rynek aż po przemysłowe fermy brojlerów liczące tysiące ptaków.
Państwa członkowskie UE o największym nagromadzeniu przemysłowych
ferm drobiu (>5 tys. ptaków na kurnik) to Francja, Hiszpania, Polska i Włochy.
Gros mięsa drobiowego sprzedawanego w europejskich sklepach pochodzi
z takich właśnie przemysłowych hodowli brojlerów. Chów drobiu pozostaje
jednak nadal istotnym obszarem produkcji dla małych i średnich gospodarstw,
których w UE są 2 miliony, w większości poza UE-15. Przykładem może być
Rumunia, w której z 1,5 mln ferm produkujących drób, tylko 300 klasyfikuje
się jako hodowle przemysłowe. Podobna sytuacja ma miejsce w Grecji i
Portugalii, gdzie niespełna 1% ferm drobiu można zaliczyć do przemysłowych
ferm brojlerów (van Horne & Bondt, 2014).

13%

Produkcja drobiu w USA jest scentralizowana, co oznacza, że 19% grup
kapitałowych produkuje 68% wszystkich sprzedanych ptaków (USDA,
2012b), a także wysoce zintegrowana, gdyż większość amerykańskich
producentów związana jest umowami z zakładami mięsnymi, będącymi w
posiadaniu wszystkich elementów łańcucha produkcji, w tym dotyczących
paszy i transportu. Warto dodać, że w samych Stanach taka koncentracja
wywołuje zaniepokojenie skalą kontroli i władzy takich firm nad hodowlą
drobiu (Macdonald, 2014). Obliczono też, że bardziej restrykcyjne standardy
w zakresie ochrony zwierząt, środowiska i higieny obowiązujące w UE
zwiększają koszty produkcji o 5%. Natomiast koszty ponoszone przez
amerykańskich rolników stanowią 78% tych ponoszonych przez rolników
unijnych, głównie z powodu wykorzystania tańszej paszy (van Horne &
Bondt, 2014).
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DOBROSTAN ZWIERZĄT
Kluczową różnicą między UE a USA w przemyśle drobiarskim jest nadzór nad
dobrostanem zwierząt. Przepisy unijne określają minimalne zasady dotyczące ochrony
kurcząt utrzymywanych w zamknięciu z przeznaczeniem na produkcję mięsa, włącznie
z normami w zakresie maksymalnego zagęszczenia hodowli, oświetlenia, ściółki
i karmienia (Dyrektywa 2007/43/WE). Od 2012 r. kury nioski mogą być trzymane
wyłącznie w „ulepszonych klatkach” (o minimalnej powierzchni 750 cm2) lub w
alternatywnych systemach bezklatkowych (Dyrektywa 1999/74/WE). Natomiast w
USA funkcjonują jedynie kontraktowe lub dobrowolne standardy ochrony ptactwa
hodowlanego (National Chicken Council, 2012), trudno jednak ustalić procent
amerykańskich ferm rzeczywiście wdrażających takie zasady, gdyż jest to kontrolowane
przez prywatnych audytorów.
Krajowy Związek Zawodowy Rolników w Wielkiej Brytanii (National Farmers Union)
oświadczył, co następuje: „nie uznajemy amerykańskiego systemu produkcji drobiu za
równorzędny brytyjskiemu; uważamy, że rozdźwięk między unijnymi i amerykańskimi
metodami produkcji jest zbyt wielki, a osiągnięcie kompromisu nierealistyczne.” (Meat
Trades Journal, 2015).

Zasadnicze różnice występują także w podejściu do bezpieczeństwa żywności. W UE przy
procesie płukania surowego mięsa drobiowego dozwolone jest jedynie stosowanie wody,
restrykcyjne normy w zakresie higieny dotyczą również ubojni i przetwórni. Tymczasem
USA ma niższe standardy higieny (obniżając dzięki temu koszty), zezwala za to na płukanie
mięsa roztworami m. in. chloru lub kwasu mlekowego w końcowym etapie produkcji w celu
usunięcia szkodliwych drobnoustrojów (tzw. „zabiegi redukcji patogenów”). Mięso drobiowe
poddane takim zabiegom nie może być eksportowane do UE.
Amerykańska organizacja branżowa National Chicken Council określiła unijny zakaz
stosowania zabiegów chemicznej redukcji patogenów mianem „bezpodstawnego” i „nie
umocowanego w nauce” (National Chicken Council, 2013). Z kolei Europejskie Stowarzyszenie
Producentów i Przetwórców Drobiu, A.V.E.C., przekonuje, że „Komisja Europejska powinna
chronić i promować europejski system oparty na zasadzie „lepiej zapobiegać niż leczyć” oraz
podejściu „od pola do stołu”. Zasadniczo różni się on od systemu, w którym jakości poświęca
się uwagę dopiero na ostatnim etapie produkcji.” (A.V.E.C., 2015)
Obok kwestii barier taryfowych, unijnych producentów drobiu mogą najbardziej dotknąć
wszelkie kompromisy w zakresie standardów bezpieczeństwa żywności uzgodnione w ramach
TTIP. Już teraz powstają obawy, że UE podda się amerykańskiej presji, by dopuścić chemiczne
metody redukcji patogenów. Nie tak dawno zatwierdzono w UE metodę płukania mięsa
wołowego roztworem kwasu mlekowego jako rzekomy gest dobrej woli przed rozpoczęciem
negocjacji (Josling & Tangerman, 2014). Co znamienne, w 2014 r. Komisja Europejska wniosła
do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności o opinię w sprawie bezpieczeństwa
stosowania kwasu nadoctowego do płukania mięsa drobiowego – działanie to można
postrzegać jako krok w stronę zatwierdzenia takich praktyk.

PROGNOZY NA PODSTAWIE MODELI EKONOMICZNYCH
Trzy z czterech omawianych badań ekonomicznych nie objęły odrębną analizą ani drobiu,
ani jaj. Natomiast raport USDA przewiduje, że TTIP wpłynie tylko nieznacznie na handel
USA-UE w tym sektorze. Wg niego wzrost importu amerykańskiego drobiu do UE, przy
uwzględnieniuzarówno preferencji konsumentów, jak i zniesieniu kluczowych barier
pozataryfowych, wyniesie tylko 460 tys. dolarów (Beckman et al., 2015). Stoi to w całkowitej
sprzeczności z komentarzami amerykańskiej organizacji branżowej National Chicken Council,
która oświadczyła, że „amerykańscy producenci drobiu, po pomyślnym sfinalizowaniu
negocjacji w sprawie TTIP, oczekują rocznej sprzedaży do UE produktów na wartość ponad
500 mln dolarów” (National Chicken Council, 2013).
Badacze z University of Wageningen (van Horne & Bondt, 2014) poddali szczegółowej
analizie konkurencyjność amerykańskiego drobiu na rynku unijnym, by wyjaśnić dlaczego
TTIP nie wydaje się być tak znaczące jak liczą na to amerykańscy rolnicy. Naukowcy stwierdzili,
że obniżenie taryf celnych o 50% pozwoliłoby amerykańskim producentom drobiu wejść
na rynek UE poniżej kosztów produkcji ponoszonych przez europejskich rolników, jednak
amerykański drób jest droższy niż produkty brazylijskie, które są obecnie dla UE głównym
źródłem importu drobiu. Badacze sugerują, że brazylijscy producenci mogą być skłonni
obniżyć cenę, by utrzymać swój udział w rynku. Innymi słowy amerykański drób niekoniecznie
będzie preferowany wobec istniejącego już importu do UE, co może tłumaczyć fakt, dlaczego
USDA przewiduje tak niewielki wzrost obrotów w handlu.
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Podczas gdy unijni producenci muszą spełniać
restrykcyjne przepisy w zakresie dobrostanu
zwierząt, w USA funkcjonuje jedynie dobrowolny
kodeks postępowania. Zgoła odmienne są
również standardy dotyczące utrzymania
higieny, przy czym unijne podejście „od pola do
stołu” jest bardziej restrykcyjne i kosztowne.
Handel drobiem USA-EU jest obecnie na niskim
poziomie, jednak unijny sektor drobiarski jest
zaniepokojony możliwością dopuszczenia w UE
chemicznych zabiegów redukcji patogenów, gdyż
pozwoliłoby to na zwiększony import z USA.
Wszystko wskazuje na to, że Komisja Europejska
przygotowuje grunt pod zatwierdzenie
chemicznej redukcji patogenów w produktach
drobiowych.
Nawet jeśli kwestia ta zostanie rozwiązana
i UE przyzna Stanom Zjednoczonym większy
kontyngent importowy, amerykańskie
produkty nadal będą musiały stawić czoła silnej
konkurencji cenowej ze strony Brazylii i Tajlandii.
Żadne z omawianych badań modelowych nie
analizuje wpływu TTIP na produkcję jaj.
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Wpływ TTIP
na produkcję
wieprzowiny
Unijna produkcja wieprzowiny koncentruje się w krajach unijnej piętnastki
oraz Polsce. Dwukrotnie przewyższa amerykańską (21,4 mln ton vs 10,5
mln ton) (DG Agriculture and Rural Development, 2014) i jest bardziej
uprzemysłowiona, a 75% wieprzowiny jest produkowana przez 1,5% ferm.
Mimo to szacuje się, że koszt produkcji w przeliczeniu na jedną świnię jest
o 29% wyższy niż w USA (USITC, 2014). Hodowla świń w USA jest również
bardzo skoncentrowana, przy czym większość ferm specjalizuje się w
konkretnych etapach rozwoju zwierząt (od urodzenia do odsadzenia, od
prosięcia odsadzonego do tucznika, od tucznika do osiągnięcia dojrzałości
ubojowej), a 91% świń trafia do obór wykańczających (ang. finishers) na
ponad 5 tys. zwierząt (McBride & Key, 2014).

DOBROSTAN ZWIERZĄT
W EU obowiązuje cały szereg przepisów dotyczących dobrostanu
zwierząt hodowlanych, a niektóre kraje dodatkowo wprowadziły
własne, bardziej rygorystyczne, regulacje. Zabrania się praktyk
takich jak stosowanie ciasnych „zagród dla loch”, rutynowe
obcinanie ogonów i stosowanie pęt wobec loch. Lochy ciężarne
muszą być utrzymywane w systemie grupowym. Istnieją
również minimalne standardy dotyczące pomieszczeń, w których
trzymana jest trzoda chlewna oraz szkoleń dla personelu w
zakresie dobrostanu zwierząt (Dyrektywa 2008/120/WE). UE
ustanawia również minimalne wymogi dotyczące dobrostanu
zwierząt podczas transportu i uboju - w obu przypadkach bardziej
restrykcyjne niż amerykańskie (World Animal Protection/Humane
Society International, 2014)
W Stanach Zjednoczonych nie obowiązują żadne przepisy federalne
w zakresie ochrony zwierząt hodowlanych, a standardy dotyczące
transportu i uboju są różne w różnych stanach (World Animal
Protection/Humane Society International, 2014). Choć dziewięć
stanów wprowadziło przepisy zakazujące stosowania zagród dla
loch, to większość wytycznych odnośnie dobrostanu zwierząt w
USA jest umowna ( jak na przykład wymogi sprzedawców żywności)
lub bazuje na dobrowolnym kodeksie zasad. Amerykańska
organizacja branżowa National Pork Production Council wezwała
amerykańskich negocjatorów do wykluczenia z negocjacji TTIP
wszelkich „propozycji UE nie mających podstaw w nauce, które
w przypadku wdrożenia będą stanowić poważne utrudnienia w
handlu (np. normy dotyczące dobrostanu zwierząt)” (National Pork
Producers Council, 2013)

Europejski rynek wieprzowiny jest drugi na świecie - zaraz po Chinach - i
jest silnie chroniony. Całkowity unijny kontyngent importowy na produkty
wieprzowe ze wszystkich krajów należących do Światowej Organizacji
Handlu (WTO) wynosi niespełna 80 tys. ton (rozporządzenie Komisji (WE)
nr 806/2007; rozporządzenie Komisji (WE) nr 1382/2007). Jednak w
niedawnych negocjacjach w sprawie umowy CETA UE zatwierdziła
bezcłowy kontyngent na 75 tys. ton kanadyjskiej wieprzowiny (DG Trade,
2014), co kanadyjscy producenci szacują na 400 mln dolarów. Biorąc pod
uwagę to ustępstwo wobec Kanady, wydaje się całkiem prawdopodobne,
że w negocjacjach na temat TTIP UE zaoferuje Stanom Zjednoczonym
jeszcze większy kontyngent bezcłowy.
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RAKTOPAMINA
Raktopamina to hormonalny stymulator wzrostu z grupy
beta-agonistów, jeden z wielu stymulatorów wzrostu
stosowanych na dużą skalę w amerykańskiej hodowli świń,
a zabronionych w UE. Raktopaminę wiąże się ze wzmożoną
agresją, podwyższonym biciem serca i kulawizną u świń.
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w 2009 r.
dokonał oceny raktopaminy, a szczególnie jej potencjalnego
wpływu na układ sercowo-naczyniowy u ludzi, stwierdzając,
że nawet najmniejszy poziom pozostałości hormonu może
zagrażać najbardziej podatnym osobom (EFSA, 2009). UE
zakazała zatem sprzedaży mięsa wieprzowego zawierającego
pozostałości raktopaminy z uwagi na zagrożenia dla
konsumentów. Podobne zakazy wprowadzono również w
Chinach i Rosji.
W 2012 r. międzynarodowy Codex Alimentarius
(koordynowany przez Światową Organizację Handlu oraz
Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia
i Rolnictwa) określił - co wzbudziło kontrowersje dopuszczalny poziom pozostałości raktopaminy, jednak
Parlament Europejski przegłosował utrzymanie całkowitego
zakazu jej stosowania w UE. Wydaje się więc mało
prawdopodobne, by UE zmieniła swoje stanowisko w tej
sprawie, dlatego też trudno się spodziewać, że wieprzowina,
w produkcji której użyto raktopaminy zdobędzie dostęp
do unijnego rynku, choć lobby amerykańskich hodowców
nawołuje do dopuszczenia takiego mięsa pod warunkiem
stosowania odpowiednich etykiet (Byrne, 2015).

Amerykańska organizacja branżowa National Pork Producers
Council lobbuje na rzecz całkowitego zniesienia barier taryfowych
(National Pork Producers Council, 2013), ale w rzeczywistości to nie
cła są główną przeszkodą dla amerykańskiego importu. Sprzedaż
większości amerykańskiej wołowiny jest w UE zabroniona,
ponieważ UE nie zezwala na wprowadzanie do obrotu mięsa
zawierającego pozostałości raktopaminy. Szacuje się, że substancję
tą stosuje się u 60 - 80% świń w USA (Strom, 2015), w związku z
tym w 2012 r. wwieziono do UE tylko 4,9 tys. ton amerykańskiej
wieprzowiny (National Pork Producers Council, 2013).
Amerykańska wieprzowina przeznaczona na rynek europejski
obowiązkowo poddawana jest testom wykonywanym w
kanadyjskim laboratorium w ramach programu „Wieprzowina dla
Unii Europejskiej” (ang. Pork for the European Union), które mają
poświadczyć, że w danym produkcie nie wykryto pozostałości
raktopaminy. Niedawno jednak USDA zainicjowała program
certyfikujący pod nazwą „Nie stosowano beta-agonistów” (ang.
Never Fed Beta Agonists), podejmuje się też kroki, żeby zwiększyć
infrastrukturę i produkcję wieprzowiny wolnej od raktopaminy na
rynek chiński (National Pork Board, 2015). Jeśli więc UE przyzna
USA kontyngent importowy w negocjacjach TTIP oraz uzna ośrodki
testujące w Stanach Zjednoczonych w ramach „harmonizacji
procedur”, może to zachęcić amerykańskich producentów
wieprzowiny do rozwijania tej części produkcji, którą wytwarzają
bez użycia raktopaminy na rynek unijny. Czy taki kompromis
będzie do zaakceptowania przez USA to osobna kwestia amerykańska organizacja branżowa National Pork Producers
Council oświadczyła, że „amerykańscy producenci wieprzowiny
nie zaakceptują żadnego innego wyniku niż zniesienie unijnego
zakazu stosowania raktopaminy.” (National Pork Producers Council,
2013, s. 4)
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PROGNOZY NA PODSTAWIE
MODELI EKONOMICZNYCH
Dwa z czterech omawianych modeli nie wyróżniają wieprzowiny
spośród innego rodzaju mięs. Natomiast badanie przygotowane
dla Parlamentu Europejskiego zalicza wieprzowinę do „białego
mięsa” i przewiduje w tym sektorze znaczący spadek produkcji,
szczególnie w krajach bałtyckich i Francji. Badanie to zakłada
jednak całkowite zniesienie taryf celnych, a przecież wieprzowina
jest jednym z najbardziej chronionych europejskich sektorów całkowita eliminacja ceł byłaby więc zniweczeniem podejścia
stosowanego w poprzednich umowach handlowych, gdzie
wynegocjowano kontyngenty importowe.

Tabela 11. Prognozowany spadek
produkcji „białego mięsa”, wg badania
Parlamentu Europejskiego (Bureau et
al., 2014)
Państwo
Prognozowany spadek
członkowskie UE lub produkcji „białego mięsa”
grupa państw
przy pełnym zniesieniu
ceł i 25% redukcji barier
pozataryfowych
Kraje bałtyckie

-9,6%

Francja

-4,5%

Irlandia

-2,7%

Kraje skandynawskie

-2,1%

Niemcy

-2,0%

Wielka Brytania

-2,0%

Kraje Beneluksu

-1,4%

Austria

-1,2%

Włochy

-1,0%

Niemniej jednak autorzy raportu komentują, że „jeśli USA
zdobędzie wolnocłowy dostęp do unijnego rynku [białego mięsa],
może to spowodować pokaźny wzrost wartości eksportu i przynieść
unijnym producentom kolejne trudności finansowe” (Bureau et al.,
2014, s. 57).
Raport USDA zakłada również całkowite zniesienie ceł i
kontyngentów oraz eliminację „barier pozataryfowych”. Dla takiego
scenariusza modelowanie przewiduje wzrost amerykańskiego
eksportu wieprzowiny o 1,2 mld dolarów, czyli niemal 2000%. Cena
wieprzowiny na rynku unijnym ma doświadczyć spadku o 0,56%, a
produkcja o 1,93%. Wyniki te należy jednak traktować z rezerwą,
jest bowiem mało prawdopodobne, by UE zniosła wszystkie taryfy
celne na import wieprzowiny, a kluczową barierą pozataryfową
w zakresie wieprzowiny jest raktopamina. Niezmiernie trudno
wyobrazić sobie sytuację, w której Parlament Europejski i kraje
członkowskie UE godzą się na import mięsa zawierającego
raktopaminę - bardziej prawdopodobne wydają się uzgodnienia
w zakresie harmonizacji, co ułatwi amerykańskim producentom
rozwijanie tej części produkcji, którą wytwarzają bez użycia
raktopaminy.
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Modelowanie ekonomiczne dotyczące sektora
wieprzowiny jest bądź niewystarczająco
szczegółowe, bądź też bazuje na mało
prawdopodobnych założeniach, stąd trudno
wyciągnąć wiarygodne wnioski na temat
skutków TTIP dla tego sektora.
Raktopamina pozostaje kwestią wysoce
sporną, może natomiast dojść do zwiększenia
eksportu amerykańskiej wieprzowiny wolnej
od raktopaminy.
UE zawsze silne broniła się przed importem
wieprzowiny, dlatego bardziej prawdopodobne,
że zaoferuje kontyngent importowy na mięso
wieprzowe, niż zniesienie taryf celnych.
Przeprowadzone modelowanie w zakresie
skutków, jakie na unijnych producentach
może wywrzeć wprowadzenie pokaźnego
kontyngentu na wieprzowinę wolną od
raktopaminy, jest niewystarczające.
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Wnioski
UE i USA mają długą historię sporów handlowych i różnicy zdań w dziedzinie
rolnictwa, szczególnie w odniesieniu do ochrony środowiska, bezpieczeństwa
konsumentów, dobrostanu zwierząt i wsparcia dla rolnictwa. Nawet gdyby
rynki rolne zostały otwarte przez TTIP, unijni i amerykańscy rolnicy będą
nadal prowadzić swoją działalność w zupełnie innych warunkach i można
się pokusić o stwierdzenie, że będą również wytwarzać dość odmienne
produkty.
TTIP różni się znacząco od poprzednich umów handlowych, gdyż obejmuje
całą serię kwestii pozahandlowych, mogących mieć wpływ na konsumentki,
rolników i środowisko naturalne. Należą do nich normy bezpieczeństwa
żywności, stosowanie antybiotyków i hormonów w produkcji mięsa,
zabiegów chemicznego płukania produktów mięsnych, pestycydów oraz
uprawę roślin modyfikowanych genetycznie.
Modele ekonomiczne przewidują, że jeśli amerykańskie lobby rolnicze
dopnie swego, będzie to miało zgubny wpływ na poszczególne sektory
rolnictwa, w szczególności na produkcję wołowiny, wieprzowiny, mleka i
nabiału. Skutki dla producentów roślin uprawnych są trudne do określenia,
dla producentów jaj – nieznane. Natomiast zniesienie ceł na produkty
drobiowe pozwoli amerykańskim producentom narzucić silną konkurencję
cenową wobec rolników w UE.
Według omawianych badań większe możliwości eksportu niekoniecznie
przekładają się na wyższe przychody dla europejskich rolników - spodziewane
są gwałtowne spadki cen skupu w niektórych sektorach rolnictwa, np.
produkcji serów, ale nawet te są ściśle zależne od ewentualnej modyfikacji
przez Stany Zjednoczone „barier pozataryfowych”, wykorzystywanych do
ograniczania wymiany handlowej. Znaczenie jakie Komisja Europejska
nadaje oznaczeniom geograficznym jest również przesadzone, gdyż
ewentualne korzyści w tym zakresie najprawdopodobniej dotyczyć będą
producentów nastawionych na eksport i niewielkiej liczby produktów
regionalnych.
Analizy przewidują, że TTIP wpłynie na zwiększenie importu z USA,
natomiast unijnym producentom przyniesie niewiele korzyści. Badania
prognozują spadek udziału rolnictwa w unijnym PKB nawet o 0,8%.
W przypadku Stanów Zjednoczonych udział ten wzrośnie natomiast
o 1,9%. Departament Rolnictwa USA przewiduje przy tym spadek cen
skupu od europejskich rolników we wszystkich kategoriach produktów
spożywczych.
Podsumowując, badania naukowe przewidują, że TTIP może znacząco
wpłynąć na poszczególne sektory produkcji rolnej UE, a wielu europejskich
rolników będzie zmagać się z trudną sytuacją, podczas gdy tylko nieliczni
odniosą korzyści.
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Przypisy

1 L ist licznych amerykańskich organizacji i stowarzyszeń rolno-spożywczych do
ambasadora Rona Kirka, 4 marca 2013 r.
2 Wniosek organizacji Friends of the Earth Europe o udostępnienie informacji
na temat spotkań między Komisją Europejską i korporacyjnymi grupami
lobbingowymi w sprawie TTIP: Friends of the Earth Europe (2014) Who’s
driving the EU-US trade talks? https://www.foeeurope.org/whos-driving-euus-trade-talks-070714
3 Z
 ob. uwagi w raporcie przedstawiciela USA ds. rolnictwa (2014) 2014 Report
on Sanitary and Phytosanitary Measures, Washington DC: Office of the United
States Trade Representative, and US Trade Representative (2014) 2014 Report
on Technical Barriers to Trade, Washington, DC: United States Government.
Uwagi przedstawicieli sektora - zob. uwaga 1.

stosowania estradiolu, testosteronu, progesteronu, zeranolu, octanu
4 Zakaz
trenbolonu i octanu melengestrolu został wprowadzony w życie w 1989 r.
5 D
 la przykładu: „w negocjacjach należy podjąć temat” „długich czasów
oczekiwania na ocenę produktów biotechnologicznych” (USDA Foreign
Agricultural Service, 2015a).
6 D
 yrektywa 2007/43/WE określa minimalne zasady dotyczące ochrony kurcząt
utrzymywanych w zamknięciu z przeznaczeniem na produkcję mięsa, włącznie
z normami w zakresie maksymalnego zagęszczenia hodowli, oświetlenia,
ściółki, wentylacji i karmienia. Dyrektywa 1999/74/WE stanowi, że kury
nioski mogą być trzymane wyłącznie w „ulepszonych klatkach” (o minimalnej
powierzchni 750 cm2) lub w alternatywnych systemach bezklatkowych.

7 W
2014 r. Komisja Europejska wniosła do Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności o opinię w sprawie bezpieczeństwa stosowania
kwasu nadoctowego do płukania mięsa drobiowego.
8 S
 pór handlowy między USA i UE zakończył się w 2006 r. porozumieniem
oferującym pewną ochronę winom i alkoholom wysokoprocentowym.
Uzgodniono listę nazw win „półrodzajowych” P ”, takich jak Burgundy, Chablis,
Champagne i Sherry, których użycie miało zostać obwarowane restrykcjami
w prawie amerykańskim. Dotychczasowi producenci amerykańscy zachowali
prawo do dalszego stosowania tych nazw, ale ich użycie przy nowo
produkowanych wyrobach zostało zabronione. Jak na europejskie standardy
jest to słabe zabezpieczenie, pokazuje jednak, że oznaczenia geograficzne
wielu unijnych win i alkoholi wysokoprocentowych już teraz podlegają w USA
ochronie.
9 C
 argill (21%), Tyson (21%), JBS (20%), National Beef Packing (11%), American
Foods Groups (6%) (Confederation Paysanne, 2014).
10 E
 stradiol, testosteron, progesteron, zeranol, octan trenbolonu i octan
melengestrolu.
11 W latach 70. USA uzyskało dodatkowy kontyngent taryfowy na 11,5 tys. ton
wołowiny przy obniżeniu standardowej stawki celnej o 20%.
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Wnioski
UE i USA mają długą historię sporów handlowych i różnicy zdań w dziedzinie rolnictwa,
szczególnie w odniesieniu do ochrony środowiska, bezpieczeństwa konsumentów,
dobrostanu zwierząt i wsparcia dla rolnictwa. Nawet gdyby rynki rolne zostały otwarte
przez TTIP, unijni i amerykańscy rolnicy będą nadal prowadzić swoją działalność
w zupełnie innych warunkach i można się pokusić o stwierdzenie, że będą również
wytwarzać dość odmienne produkty.
TTIP różni się znacząco od poprzednich umów handlowych, gdyż obejmuje całą
serię kwestii pozahandlowych, mogących mieć wpływ na konsumentki, rolników i
środowisko naturalne. Należą do nich normy bezpieczeństwa żywności, stosowanie
antybiotyków i hormonów w produkcji mięsa, zabiegów chemicznego płukania
produktów mięsnych, pestycydów oraz uprawę roślin modyfikowanych genetycznie.
Modele ekonomiczne przewidują, że jeśli amerykańskie lobby rolnicze dopnie swego,
będzie to miało zgubny wpływ na poszczególne sektory rolnictwa, w szczególności
produkcję wołowiny, wieprzowiny, mleka i nabiału. Skutki dla producentów roślin
uprawnych są trudne do określenia, dla producentów jaj – nieznane. Natomiast
zniesienie ceł na produkty drobiowe pozwoli amerykańskim producentom narzucić
silną konkurencję cenową wobec rolników w UE.
Według omawianych badań większe możliwości eksportu niekoniecznie przekładają
się na wyższe przychody dla europejskich rolników - spodziewane są gwałtowne spadki
cen skupu w niektórych sektorach rolnictwa, np. produkcji serów, ale nawet te są ściśle
zależne od ewentualnej modyfikacji przez Stany Zjednoczone „barier pozataryfowych”,
wykorzystywanych do ograniczania wymiany handlowej. Znaczenie jakie Komisja
Europejska nadaje oznaczeniom geograficznym jest również przesadzone, gdyż
ewentualne korzyści w tym zakresie najprawdopodobniej dotyczyć będą producentów
nastawionych na eksport i niewielkiej liczby produktów regionalnych.
Analizy przewidują, że TTIP wpłynie na zwiększenie importu z USA, natomiast unijnym
producentom przyniesie niewiele korzyści. Badania prognozują spadek udziału
rolnictwa w unijnym PKB nawet o 0,8%. W przypadku Stanów Zjednoczonych udział
ten wzrośnie natomiast o 1,9%. Departament Rolnictwa USA przewiduje przy tym
spadek cen skupu od europejskich rolników we wszystkich kategoriach produktów
spożywczych.
Podsumowując, badania naukowe przewidują, że TTIP może znacząco wpłynąć na
poszczególne sektory produkcji rolnej UE, a wielu europejskich rolników będzie
zmagać się z trudną sytuacją, podczas gdy tylko nieliczni odniosą korzyści.

ISBN 978-83-928244-2-8

